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Úvod 

     Toto dílko je prvním, česky psaným, textem o anglických pumách, které  prostřednictvím 

R.A.F. a  US  ARMY Air Force, byly shazovány na území ČR. Při psaní následujících kapitol 

jsem nechtěl zatěţovat fakty z celkové historie vývoje, výroby a následného pouţívání anglic-

kých pum. Přesto, ţe jsem se snaţil vyhnout některým druhům pum, které jsou pro našince, 

více či méně, exotické, jako jsou pumy protiponorkové atd., nemohl jsem se nezmínit o nich 

v celkovém popisu. Materiál k těmto kapitolám jsem získával zejména z originálních textů 

anglických, amerických, německých a francouzských týkajících se vesměs konstrukcí letec-

kých pum, jejich zapalovačů a stabilizátorů. Pro mnohé výrazy jsem těţko vyhledával u nás 

zavedené pojmosloví a tak mi budiţ odpuštěno, ţe jsem si dovolil některé, myslím si, ţe 

nemnohé, ale moţná podstatné, sám vymyslet, a ţe budou v kontextu pochopeny. 

Z dlouhodobé praxe a zápisků, některých mých předchůdců zejména pak Zdeňka Vosyky, 

Jiřího Plánickho, Vlastimila Váchy a dalších, jsem se pokusil sestavit obsah následujících 

kapitol zejména proto, abych poskytl svým kolegům materiál, který jim můţe ještě pár let 

slouţit jako učební pomůcka nebo malý podklad pro ty, kteří by chtěli vytvořit opravdové 

české historické dílo o leteckých pumách shozených v průběhu druhé světové války na našem 

území.   
  Václav Bilický 

 

  Anglické letecké pumy shazované na území ČR 

 

Kapitola I. 
 
      V této části jsou rozděleny anglické pumy podle jejich typu a pouţití tak, aby byla zacho-

vána přehlednost a zejména důraz na ty, které se nacházejí na našem území a se kterými se 

můţeme dodnes setkat. V obrazové a popisné části je zcela stručně, ale s nezbytnými údaji 

zabýváno, jednak „starými“ pumami, coţ jsou ty, které byly vyrobeny mezi dvěma světovými 

válkami a „zavedenými“, které byly vyvinuty a vyrobeny v průběhu války. Jedná se o typy 

základní nebo velmi blízce příbuzné. V popisu jsou plně zachovány zásady anglického ozna-

čení a třídění leteckých pum s nepatrným zásahem, kterým je orientační, vesměs volný pře-

klad významu daného slova. 

 

Označení pum 
 

     Označení britských pum vycházelo v první řadě z účelu dané pumy (GP), její hmotnosti 

udávané v librách (LB nebo lb) /0,454 kg/ a výrobního provedení nebo značky (MK nebo 

zřídka Mk) s pořadovou číslicí vţdy udávanou římsky (IV.). Nepatrné výrobní změny prove-

dení jsou u značek vyznačeny hvězdičkou nebo malým hůlkovým písmenem (IV.**; IV.a) 

     Označení anglických pum zhruba koresponduje s označením uţívaným USAAF. Označení 

podle účelu se obecně uvádí prvními písmeny slov nebo jejich sloţenin určitého typu pumy. 

Například, jako je jiţ v úvodu uvedeno, se protiponorková puma označuje „AS“, coţ vychází 

z počátečních liter anglického slova „antisubmarine“, nebo označení pumy pro všeobecný 

účel jak trhavý, který převládá, tak i tříštivý „GP“ vychází z anglického „general purpose“, 

protipancéřové (průbojné) pumy „SAP“ mají původ ze sloţeniny anglických slov „semi-

armor-piercing“. V případech, ţe nebylo moţné, z jakýchkoliv důvodů, pouţít zkratky nebo 

pouhé významové litery, pouţilo se kompletní jméno názvu daného účelu jako např. 

„PRACTICE“, „SMOKE“  (v českém překladu cvičná, dýmová) apod. Pro celkové vystiţe-

ní názvu pumy a jako ustálený popisný zvyk se  pouţíval sled : /označení, hmotnost pumy a 
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číslo značky/, např. GP 250 LB MK V. nebo SAP 500 LB MK II.c atd. Těmito zásadami se 

řídí obrazová část znázorněná dále. 

GP – 250 lb 

MK I. – III. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

úderníkovým mechanismem N°17 pro nečekané ničení ţivé 

síly a staveb. Při pouţití okamţitého zapalovače resp. deto-

nátoru působila puma efektem tříštivým za působení 

vzdušné tlakové vlny. Místo hlavového zapalovače je jedna 

ze tří druhů zátek, trubka s počinkou je v těle bomby. Hla-

vový zapalovač se nepouţívá. Při pouţití dlouhodobého 

časového úderníkového mechanismu N°17 je dodnes velmi 

nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším podnětu. 

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o síle 

přibliţně 15 mm.    

 

 
Typ  těla  GP-250 lb   MK I.- III.. 

Největší průměr těla (mm) 260 

Celková délka (mm) 1377 

Délka bez stabilizátoru (mm) 711 

Celková hmotnost (kg) 112 

Náplň TNT 

               

AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl /TNT (g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 30,9     28,6 

Zapalovač N°17 starý typ nebo 

N°19; 22 

 

 

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40 

Základní nátěr: ţlutý později tmavozelený, na 

špičce červený prouţek o šíři 1,3 cm a světle zele-

ný prouţek 14 cm od špičky o šířce 2,5 cm. 
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Názvy leteckých pum 
 

     Abychom se mohli orientovat v některých názvech anglických pum je sestavena následují-

cí tabulka podle určení jednotlivých leteckých pum s rozdělením na základní, pomocné a spe-

ciální.        

 
Anglický název Česká alternativa Označení 

General Purpose Bombs Trhavá puma GP 

High Capacity Bombs  Velko objemová puma HC 

Medium Capacity Bombs  Středně objemova puma MC 

Fragmentation Bombs  Tříštivá puma F 

Semi-Armor-Piercing Bombs Průbojná puma SAP 

Armor-Piercing Bombs Protipancéřová puma AP 

Deep Penetration Bombs  Hluboce průbojná puma DP 

Aircraft Depth Charges  Hlubinná puma DC 

Antisubmarine Bombs   Protiponorková puma AS 

Target Identification Bombs Navigační puma TI 

Buoyancy Bombs  Plovoucí puma B 

Incendiary Bombs  Zápalná puma IB (INC) 

Chemical Bombs  Chemická puma LC 

Smoke Bombs Dýmová puma SMOKE 

Practice Bombs  Cvičná puma PRACTICE 

Infantry Training Bombs  Výcviková puma IT 

Small Bomb Conteiner Kontejnerová puma SBC 

 
  
 

Konstrukce pum 
 

     Anglické pumy se všeobecně řadily mezi pumy vysoce aerodynamické, coţ bylo zapotřebí 

zejména při zavěšování pod křídly letadel (SAP; GP). Dalším vývojem zejména zvětšováním 

vnitřních prostorů pumovnic mohlo dojít k naplnění potřeb výhodnosti z hlediska plnění vý-

bušnou látkou (MC; HC) na úkor zhoršení aerodymanického tvaru a pumy začaly být podob-

né americkým GP.   

     General Purpose a Medium Capacity Bombs byly vyrobeny obvykle z odlitku, nedělené 

konstrukce, ačkoli některé MC pumy mohly být vyrobeny ze svařovaných profilových ocelí 

nebo z kované, případně odlévané oceli.  

     Pumy Semi-Armor-Piercing a Armor-Piercing Bombs byly vţdy vytvořeny z jednoho kusu 

oceli navíc tepelně zpracované, aby měly velkou mez pevnosti, a kvalitní povrchové opraco-

vání pro hladké průniky materiálem.  

     High Capacity Bombs byly tenkostěnné konstruované z kotlového plechu bez valných ae-

rodynamických tvarů. Znalost tloušťky materiálu leteckých pum se hodí zejména při způsobu 

prostřelování pláště pumy usměrněnými speciálními náloţemi pro nedetonační destrukci. Pra-

xe však ukazuje, ţe síla stěny těla pumy se mnohdy liší od deklarované, proto k přesnému 

měření je vţdy potřebný ultrazvukový přístroj.  

     Chemická bomba má tvar jako trhavá, je však tenkostěnná a obsahuje bojovou látku a malé 

mnoţství trhaviny. Poškození nebo netěsnosti bývají u plnícího šroubu nebo na těle coţ se 

brzy po nálezu pozná.   
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     Zápalné bomby mají hmotnost od 0,2 do 250 kg. Obsahují elektron, termit, zápalnou směs 

nebo u větších ráţí napalmovou směs z benzínu, oleje nebo jiných hořlavých látek. 

     Osvětlovací bomby mají válcový tvar, často se rozdělují ve svárech nebo pevných spojích 

tak, ţe je z těla vymetena světlice pomocí černého prachu, která klesá hořící na padáku, 

prázdné pouzdro nemá padák a padá velmi rychle k zemi. 

     Signální bomba udává dalším letadlům směr a místa shozů ve většině případů se na zemi 

nalézá jen shořelá.  

Zápalná tělíska jsou z hořlavého materiálu anebo chemikálií hořících za pomoci vzdušného 

kyslíku a hořících podle povětrnostních podmínek.   

     Jezerní a říční bomby mají vesměs válcovitý tvar s kotvícím zařízením a padák, který se ve 

vodě uvolní. 

 

Výbušné náplně  
      

     Rozmanitost výbušných náplní i u jednotlivých provedení stanoveného účelu je u anglic-

kých pum principiální, coţ bylo dáno samotnou výbušinářskou výrobou, která šla cestou efek-

tivity a zejména řešením nedostatku TNT. Základem náplní GP, MC a HC pum byl amatol ve 

všech svých nejčastějších poměrových směsích dusičnanu amonného – tritolu 50/50, 60/40 

(laborovány litím) a 80/20 (laborováno šnekováním) výjimku tvořil tritol. TNT byl pouţíván 

u pum SAP a pumy AP byly plněny vesměs RDX/TNT v poměrech 50/50 a 60/40. Pro HC 

pumy byl také v Anglii vyvinutý flegmatizovaný hexogen s včelím voskem v poměru 91/9 a 

pentolit 10/90 nebo aţ 50/50 (první číslo udává obsah pentritu). 
  

Zavěšení britských pum 
 

     Anglické pumy měly z počátku vývoje ve svém těţišti pouze jedeno závěsné oko připojeno 

na tělo pumy šroubem se šestihrannou matkou, později byla oka svařována. Pro větší pumy 

byly k zamezení kývání a jinému pohybu různé vzpěry a tyče. Spojenecké vztahy s USA při-

nesly zejména u pum MC dvojí zavěšení jednooké pro Anglii a dvouoké pro Američany. Zá-

věsy byl na těle pumy zpravidla vţdy na opačných stranách těla. Kdyţ nejsou jiné identifikač-

ní znaky lze spolehlivě určit původ leteckých pum právě podle závěsného zařízení (závěsných 

ok). 

 

Stabilizátory 
 

    I kdyţ se v praxi setkáváme s touto podstatnou identifikační částí 

letecké pumy jen velmi zřídka, neboť téměř pravidelně se od vlast-

ního těla pumy odděluje jiţ po několika metrech pronikání zemským 

povrchem. Se stabilizátorem se můţeme setkat, kdyţ jej budeme 

účelově hledat. Stabilizátor je 

sice zpravidla mimo odezvu 

vlastní pumy, ale jeho vyhledání 

a identifikace před samotným 

objevením těla pumy je neza-

stupitelné. Proč, pochopíme 

v dalších řádcích. Stabilizátory 

anglických pum jsou jedineč-

ným a konstrukčně originálním, 

dá se říci geniálním řešením 

celého konstrukčního významu 
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této součásti pumy. Skládají se ocelového plechového kuţele, čtyř 

lek zpevněnými cylindrickým oválem (prstencem) a vyztuţenými vzpě-

rami. Unikátní charakteristickou vlastností je skutečnost, ţe jsou ad-

justační vrtulová křidélka (větrníky) nedílnou součástí stabilizátoru. Vrtu-

lová křidélka jsou spojena prodlouţeným táhlem zakončeným vidličkou 

ve tvaru „U“ na tvarově shodné nebo ve tvaru „T“ vytvořené vidličky na 

vřetenu úderníkového mechanismu nebo zapalovače. Speciální krátký 

stabilizátor s označením „short“ byl původně navrţen v létě v roce 1942 

pro bombardéry „Moskyt“ a později byl pouţíván pro americké pumov-

nice, aby bylo co nejvíce vyuţito místo a zvýšil se tak pumový obsah 

(N°26 MKI.). Třetí typ stabilizátoru, který je pouţíván pouze pro dnové 

zapalovače s vlastními adjustačními vrtulovými křidélky. Adjustační vr-

tulová křidélka na konci stabilizátorového kuţele chybí nebo jsou zacho-

vána a podporují v otáčení křidélka zapalovače. Kuţel má po stranách 

otvory pro nasávání vzduchu pro křidélka vrtulky zapalovače. Do hmot-

nosti 1000 lb se stabilizátory připevňují na pumu sponou s třmeny a u vyšších hmotností se 

šroubují. Kaţdá jednotlivá puma je vybavena stabilizátorem, který je označen šablonovaným 

nápisem např. stabilizátor  N°2 MKI. je pouţíván na pumě GP- 500 LB MK IV. U nás se vy-

skytující pumy mají stabilizátory následných typů. Pro rychlejší orientaci jsou stejné, nejčas-

tější typy rozlišovány barevným odstínem. 

 

Trhavé pumy  (General Purpose) 

GP- 250 lb MK III. N° 1 MK I. 

GP- 250 lb MK IV. N° 2 MK I. 

GP- 250 lb MK IV. a V. N° 2 MK II. 

GP- 500 lb MK III. N° 1 MK I. 

GP- 500 lb MK IV. N° 2 MK I. 

GP- 500 lb MK IV. a V.                          N° 26 MK I. 

GP- 500 lb MK IV. a V.                          N° 26 MK II. 

GP- 500 lb Americký (M 64)                      N° 54 MK I. 

GP- 1000 lb MK I-IV.                            N° 13 MK I. 

GP- 1000 lb Americký (M 65)            N° 55 MK I. 

 

Středně objemové pumy (Medium Capacity Bombs) 

MC- 250 lb MK I.                                   N° 1 MK I 

MC- 250 lb MK V.                                   N° 2 MK II. 

MC- 500 lb MK IV.                                  N° 2 MK I.  N° 26 MK I. N° 25 MK I. 

MC- 500 lb MK  I-IV.                              N° 25 MK I. 

MC- 500 lb MK I-III.                             N° 28 MK I. 

 

 

 

Průbojné pumy (Semi-Armor-Piercing) 

SAP- 250 lb MKS II a III. N° 1 MK I. 

SAP- 250 lb MK V. N° 10 MK I. 

SAP- 500 lb MKS II. a III. N° 1 MK I. 

SAP- 500 lb MKS II.C a III.C N° 4 MK I. 

SAP- 500 lb MK V.     N° 11 MK I. 

SAP- 500 lb MK V. N° 27 MK I. 

 



 7 

Chemické pumy (Chemical Bombs) 

LC 250-lb. MKS I a II.                            N° 1 MK I. 

LC 500 lb. MK II.                                      N° 31 MK I. 

 

 

Zápalné pumy (Incendiary Bombs) 

IB  30lb. MKS III a IV.                            N° 40 MK I. 

IB  250lb. MKS I a II;                              N° 1 MK I. 

IB  250 lb. MK III.                                      N° 23 MK I. 

IB 500 lb. MK I;                                        N° 31 MK I. 

IB 400lb. MK I                                        N° 79 MK I 

 

Dýmové pumy (Smoke Bombs)  

SMOKE 120lb. MK I.                             N° 41 MK I. 

SMOKE 500lb. MK II                             N° 81 MK I. 

SMOKE 500 lb. MK I    N° 31 MK I. 

 
 
 

Barevné značení anglických pum 
 

 

 

     Technickým vývojem pum se částečně měnil jejich 

základní nátěr a barevné značení. Na samém počátku se 

základní nátěr pum s brizantní trhavinou objevoval 

v tmavě ţluté barvě, později při počátku spojeneckých 

náletů se základní nátěr přizpůsobil pumám americkým, 

nebyl sice olivově šedohnědý, ale tmavě zelený. Ostatní 

těla pum mají své specifické základní nátěry. Na základ-

ním nátěru pum se vyskytují další informace o typu, 

hmotnosti data výroby a plnění a některé další černé ne-

bo barevné šablonované značení a nápisy. Ačkoli umís-

tění některých označení nejsou na pumách jednotné, jsou 

uváděny na těle pumy téměř vţdy. Při současných nále-

zech pum se jen ve výjimečných případech stává, ţe by 

všechna barevná značení byla zachována v původní kva-

litě, ale i fragmenty značení mohou dopomoci 

k identifikaci svrţené pumy.      V jednotlivých přílohách 

typů leteckých pum jsou základní údaje vyznačeny jed-

nak na tělech pum nebo v popisné části i s rozměrovými 

parametry a umístění různých barevných prouţku. 
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Následující tabulka se pokouší zpřehlednit typy barevného značení. 

 
Označení 

základní nátěr 

Prouţek na 

špičce 

Šíře 

prouţku 

Prouţek na 

předním ogivalu 

Šíře 

prouţku 

stabilizátor Zadní  

ogival 

GP  13 mm AMATOL  25 mm   

HC  13 mm RDX   91/9 25 mm   

MC  13 mm RDX/TNT 25 mm   

F  13 mm T. N. T. 25 mm   

SAP 
 13 mm 

TNT   TNT   T 25 mm 
N°10MKI. 

N°37 

 

 13 mm 

AP 
 13 mm 

RDX/TNT 60/40 25 mm 

  

 13 mm 

 13 mm 

DP  13 mm     

DC  13 mm AMATOL 25 mm   

AS  13 mm TNT    

TI 

TI 

Podle barvy 

světla 

+ 

značí výbušninu 

 

     

B  13 mm AMATOL 80/20  25 mm   

IB (INC) 

      

 

 

LC 

  
CS 

 

   

Dusivé látky 

Zpuchýřující 

SMOKE       

PRACTICE 

      

 

 

IT 
      

 

SBC Barveno podle typu pum, které nesly      

 

 
 
  

Kapitola II. 
  

     Kapitola o roznětných zařízeních leteckých pum této publikace se zabývá iniciačními me-

chanismy uţívanými v leteckých pumách anglické R.A.F. v průběhu druhé světové války. 

Neţ se vůbec pustíme do zařazení jednotlivých iniciačních zařízení, musíme si ujednotit ně-

které základní pojmy, které jsou specifické pro anglické zařazování, resp. třídění. 
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     V české odborné terminologii jsou ustálené pojmy jako je zapalovač a rozněcovač, které 

téměř jednoznačně třídí roznětná zařízení dělostřelecké, ţenijní a letecké munice. Pod po-

jmem zapalovač se rozumí iniciační zařízení k vytvoření záţehového nebo detonačního im-

pulsu potřebného k iniciaci účinné náplně dané munice, které kromě mechanické, chemické, 

pyrotechnické, elektronické a jiné konstrukce mají kompletní roznětové nebo rozbuškové ini-

ciační zařízení i s koncovým výstupem počinové náloţe. Anglická terminologie má pro zapa-

lovač výraz  „FUZES“ a „FUSE LIGHTER“ pro rozněcovač.  

Pojmenování pro zařízení, které jednoznačně slouţí k prvotní iniciaci rozněcovadel (zápalek, 

roznětek a rozbušek a obsahuje pouze stavěcí, časovací, odjišťovací a spouštěcí zařízení me-

chanické, chemické, pyrotechnické, elektronické a jiné konstrukce) nemá v českém názvoslo-

ví konkrétní pojem na rozdíl od anglického názvu „PISTOLS“ ve kterém se ukrývá naprosto 

volný a z kontextu plynoucí překlad  jedné z hlavních částí zbraně pistole a to je „úderník“. 

Má–li zařízení úderníků více je to vţdy ten, který svým hrotem (ostrým jehlovým nebo 

tupým) iniciuje některé z rozněcovadel, která nevytvářela z výroby konstrukčně jeden celek. 

Pro vystiţení podstaty anglických pojmů „FUZES“ a „PISTOLS“ budeme v této publikaci 

uvádět české názvy pro: 

 

„FUZES“ - ZAPALOVAČ (N°873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PISTOLS“-ÚDERNÍKOVÝ MECHANISMUS 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

     V tomto speciálně sestaveném průřezu zapalovačů a úderníkových mechanismů se bu-

deme zabývat zejména těmi, které byly pouţívány v průběhu druhé světové války na území 

ČR, ať jiţ byly provozovány nebo dočasně a trvale vyřazeny z pouţívání nebo takové, které 

mají neobvyklé konstrukční zajímavosti. 
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Úderníkové mechanismy 
 

     Jak je jiţ uvedeno neobsahuje úderníkový mechanismus 

ţádné iniciační prostředky ve formě zápalky, roznětky nebo 

rozbušky. Musí zaručovat bezpečnou a spolehlivou montáţ na 

všechny určené iniciační prostředky a munici, bezpečnou pře-

pravu v pozemních a leteckých prostředcích, odjištění v předem 

stanovené době a prostoru, spoleh-

livou a kontrolovanou iniciaci 

pumy. Úderníkový mechanismus 

obsahuje převáţně mechanické, 

chemické a elektrické konstrukční 

prvky bezpečně ovládající podstat-

nou součást, kterou je úderník. 

Úderníky rozdělujeme podle aktivační způsobilosti na tupé (akti-

vující mechanickým nárazem zejména na středový zápal zápalky) 

a ostré (aktivující nápichem roznětku nebo kombinovanou roz-

bušku), podle mechaniky pohybu na akční (ve stanovený čas udělí 

pohyb akční předepjatá zpruha nebo stlačená hmota povrchu do-

padu nebo tlaková vlna přímého výbuchu jiné pumy) a reakční 

(úderníku brání v pohybu měkká pruţina, která je překonána pouze stanovenou setrvačnou 

silou při nárazu). Úderníkové mechanismy jsou podle umístění na pumě převáţně hlavové 

nebo dnové. Podle moţností způsobu delaborace se mohou dělit na odstranitelné nebo neod-

stranitelné (mají antidelaborační zábrany nepřekonatelné nebo překonatelné za pouţití speci-

álních fines a nástrojů). Podle způsobu odjištění v okamţiku oddělení od letounu nebo za letu 

nebo při dopadu, případně jejich kombinace. Britské úderníkové mechanismy se zpravidla 

pouţívají u základních leteckých pum s trhavinovou náplní, kdeţto britské zapalovače se 

zpravidla pouţívají u pum pomocných a speciálních. Další způsoby zatřídění jsou moţné, ale 

jde jen o nepatrné bezvýznamné nuance a výjimky. 

 

     Britské zapalovače a úderníkové mechanismy jsou značené číslicí (N°37) a typem (make 

nebo mark) MK I. Číslice (N°) koresponduje s americkou značkou a pojmenování (typ) je 

vţdy vyjádřeno římskou číslovkou a je také ekvivalentní s modifikací USA. 

Některé úderníkové mechanismy jsou značeny stejnou značkou jako zapalovače, proto musí 

být vţdy doplněny pojmenováním "PISTOL" nebo "FUZE" (FUZE N° 38 MK I.) Nepatrné 

změny jsou signalizovány hvězdičkou nad římskou číslicí (VI**), velkou nebo malou literkou 

(IV.a; IV. A). U dlouhodobě časovaných úderníkových mechanismů bývá také vyznačena 

doba časování v hodinách nebo minutách. Ačkoliv je úderníkový mechanismus nebo zapalo-

vač vţdy označen bývá zpravidla označení skryto v těle pumy. Kromě shora uvedených ozna-

čení je na zapalovačích a úderníkových mechanismech ještě vyraţen nebo šablonován také 

rok výroby, výrobce a další symboly a iniciály. V mnoha případech, jsou ještě před montáţí 

nebo zavěšením do letadla, zapalovače a úderníkové mechanismy označeny zavěšenými štítky 

zpravidla na dopravních pojistkách. Mnohé štítky nesou ještě výstraţná poučení o manipulaci 

při zavěšení. Zapalovače mají navíc označeny také rozbušková nebo počinová pouzdra číslicí 

(N°50 MK I.) s vyznačením doby zpoţdění (barevnými prouţky) a datem výroby. 

      Zajištění úderníkových mechanismů a zapalovačů v tělech pum nebo rozbuškových pouz-

drech bývá provedeno, u mnoha, originálním řešením za pomoci speciální podloţky s 6,5 mm 

dlouhými jazýčky (jazýčková aretace) a řadou návrtů kolem obvodu horní části těla. Jsou ale 

ještě další zádrţná zařízení zapalovačů.  
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     Mnohé anglické letecké pumy jsou opatřeny dvěma zapalovači 

nebo úderníkovými mechanismy nebo jejich kombinacemi na hla-

vové a dnové části pumy. Jakkoli je toto běţná praxe není pouţití 

pouze jediného zapalovače výjimkou. Snad z praktických nebo 

úsporných důvodů se ujala skutečnost, ţe pokud bylo vyţadováno 

časování pumy, bylo pouţito dnového zapalovače, zatímco při po-

ţadavku okamţitého působení bylo pouţito hlavového zapalovače. 

Tam, kde byly pouţity oba zapalovače, zpravidla se opustila jedna 

z variant odjištění, proto se nachází mnoho zapalovačů nebo úder-

níkových mechanismů na selhaných pumách zajištěno. Nepsaným 

pravidlem byla další skutečnost, ţe se místo úderníkových mecha-

nismů vloţily do otvorů uzávěry, zejména pak u hlavové části 

pumy, a rozbušková pouzdra s rozbuškami zůstávala v pumách. Při 

vypalování těchto pum nebyla nouze o překvapivé výbuchy na sa-

mém konci vypalování. 

     

 

 

 

      Nedílnou součástí úderníkových me-

chanismů a zapalovačů jsou vrtulkové ad-

justační prostředky, které pomocí prodlou-

ţeného táhla a vidličky ve tvaru „U“ pře-

nášejí rotaci na pravotočivá nebo levotoči-

vá vřetena zapalovačů nebo úderníkových 

mechanismů s vidličkami ve tvaru „U“ 

nebo „T“. Tato montáţ je vestavěna jako 

nedílná součást anglické soustavy stabilizá-

torů leteckých pum. 

     Ve většině pum ráţe 500 liber a u pum 

do této hmotnosti nemůţe být pouţíván 

zapalovač, je zde pouţit úderníkový me-

chanismus, který je uloţen přímo do pouz-

dra rozbušky s pouzdrem počinové náplně 

s tabletami. V pumách o hmotnosti přes 

500 liber je úderníkový mechanismus za-

šroubován do pouzdra rozbušky, která je 

zašroubována do těla pumy. Má-li být pouţit 

zapalovač, je pouzdro rozbušky odstraněno a zapalovač je zašroubován přímo do pouzdra počinové 

náplně.    
  

 Tabulka č. 1  
Legenda: 

 Dlouhodobý s antidelaborací 

 Dlouhodobý 

 Dlouhodobý - antidelaborace  vyřazena 
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Dnoový úderní-

kový mechanis-

mus 

(PISTOLS) 

Puma 

GP-

50 lb 

Puma 

GP-

120 

lb 

Puma 

GP-250 

lb 

Puma 

GP-500 

lb. 

SAP 

pumy 

MC 

pumy 

AS 

pumy 

N° 17 MK I. -  III.   MK 

I.;II.; 

III. a V. 

MK I.;II.; 

III. 

   

N° 21 MK I. a II. MK I. MK  I. 

a II. 

      

N° 22 MK I. a II.   MK 

I.;II. a 

III. 

MK I.-III.    

N° 28 MK II.*; III. 
a IV. 

  MK IV. MK IV. 250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V. 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 30 MK III.* a 
IV. 

        100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 37 MK II.; III.; 
IV.; IV.* a V. 

  MK I.; 

II. a IV 

MK I.; II. a 

IV 

250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 37 MK IV.**; 
V.*; VI. 

  MK I.; 

II. a IV 

MK I.; II. a 

IV 

250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 53     MK I.; 

II. a IV 

MK I.; II. a 

IV 

250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 53 A   MK I.; 

II. a IV 

MK I.; II. a 

IV 

250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

Dnoový úderní-

kový mechanis-

mus 

(PISTOLS) 

Puma 

GP-

50 lb 

Puma 

GP-

120 

lb 

Puma 

GP-250 

lb 

Puma 

GP-500 

lb. 

SAP 

pumy 

MC 

pumy 

AS 

pumy 

N° 54 MK I.   MK IV. MK IV.  250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 60 MK I.   MK IV. MK IV.  250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

N° 62 MK I.   MK I.; MK I.; II. a   100 lb;250 
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II. a IV. IV. lb; 500 lb 

MK V. 

N° 65 MK I.   MK IV. MK IV. 250 lb 

MKV. 

500 lb 

MK V 

 100 lb;250 

lb; 500 lb 

MK V. 

 

Tabulka č. 2 
Dnový zapalovač 

(FUZE) 

AP 

pumy  

 AS 

 pumy 

 

F 

pumy 

SAP 

pumy 

 N° 30 MK I.- III.     250 lb a 500 lb MK 

II.-IV. 

 N° 37 MK I. 2000 lb MK I-

III. 

     

** N° 871 MK I.    100 lb;250 lb; 

500 lb MK V. 

   

N° 881 MK I.   8 lb MK II.  

N° 883 MK I.   8 lb MK II.  

** Teoreticky jej lze použít všude tam, kde je použit dnový úderníkový mecha-
nismus N°30 
 
Legenda: 

 Dlouhodobý s antidelaborací 

 Dlouhodobý 

 Dlouhodobý - antidelaborace  vyřazena 

Tabulka č. 3 
Hlavový úderníkový 

mechanismus 

(PISTOLS) 

Puma 

GP-120 lb 

Puma 

GP-250 lb 

Puma 

GP-500 lb. 

HC 

pumy 

MC 

pumy 

N° 19 MK I a  II   Mk I-III.   

N° 20 MK I-III   MK I.-III.   

N° 27 MK I, I* a II.  MK IV. MK IV.   

N° 42 MK I a  II  MK IV. MK IV.   
 

Tabulka č. 4  
Hlavový zapalovač 

(FUZE) 

Puma 

GP-40 lb 

Puma 

GP-250 lb 

Puma 

GP-500 lb. 

F 

pumy 

AS 

pumy 

*N° 845 MK I –IV.  MK  III. a IV. MK  III. a IV.   

N° 873 MK I.     20 lb  

N° 32MK II.* a III.        250 lb MK 

I.-III.; 500 

lb MK I.-

III. 
 

*Zapalovač používaný se úderníkovým mechanismem N°37 MK I.-VI. 
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Tabulka č. 5 
Hlavový zapalovač 

(FUZE) 

IB 

pumy 

LC 

pumy 

Dýmové 

pumy 

N°36MK I a II. 250 lb MK I. a II.   

N° 36 N.D. MK II. 250 lb MK I. a II.   

N° 38 MK I. a II. 30 lb MK I. a II. 30 lb MK 

I. a II. 

 

N° 38 ND MK II.    

N° 864   120 lb 

N° 846 MK I. 30 lb MK II.; 

II.M; III. a IIIM 

  

N° 879 MK I. 30 lb MK II.; 

II.M; III. a IIIM 

   

Hlavový zapalovač 

(FUZE) 

B (plovoucí) 

pumy 

Dýmové 

pumy 

N° 850 MK I a II. 250 lb MK I. a II.  

N° 854 MK I.    4 lb 

N° 859 MK I.   100 lb 

  
Úderníkové mechanismy s chemickými konstrukčními prvky pro krátko-

dobé a dlouhodobé časování. 
 

     Základní podstatou této publikace je podrobné seznámení se se záludnostmi anglických 

leteckých pum. Nebylo by tedy správné zamlčovat skutečnosti, na základě kterých bylo vůbec 

přistoupeno k tomu, ţe se vytvořila tato skripta. 

     Podstatou leteckých pum nebylo trháním, tříštěním a zapalováním různých cílů působit 

pouze v čase samotného bombardování, i kdyţ nálety trvaly mnohdy celé hodiny díky kvalit-

ním náletovým schématům spojenců, viz obr. dole, ale byla zde snaha po krátkodobém či 

dlouhodobém účinku předchozích náletů. Jednalo se doslova o pumové minování. Prodlouţe-

ní doby akutního nebezpečí po odhoukání sirén se začalo projevovat díky krátkodobým a 

dlouhodobým úderníkovým mechanismům nebo zapalovačům. Prodlouţení náletu o půl aţ 

jednu hodinu se podařilo zejména díky úderníkovým mechanismům N°53 a N°53A, další 

prodlouţení na 6, 12, 36, 72 aţ 144 hod. se dařilo zejména díky úderníkovým mechanismům 

N°17; N° 37, N°62a dalších. Tyto zapalovače resp. úderníkové mechanismy byly, před před-

časným ukončením jejich působení zásahem pyrotechniků, chráněny dvěma způsoby jednak 

ve dvojici se zapalovačem  N°845, který do vybití elektrického zdroje chránil pumu před ja-

kýmkoliv pohybem nebo zabudovaným antidelaboračním zařízením do samotných zapalova-

čů. Časování leteckých pum, v souvislosti s polohou a samotnou teplotou pumy se dále prota-

hovala na několik týdnů i měsíců. U pum, zarytých v zemi, čelem nahoru se prodlouţila  doba 
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časování ze čtyř hodin aţ na sto hodin, protoţe tady pracovaly jen páry acetonu a celuloid 

měkl velmi pomalu. Ve válečném roce 1943 detonuje velký počet pum mezi dvěma sty a tře-

mi sty hodinami. U pum na povrchu, které byly vystaveny mrazu, přicházely výbuchy často 

aţ po sedmi týdnech a ojediněle také aţ po třech měsících. 

     Časování leteckých pum, které asi vůbec konstruktéři nepředpokládali, se prodlouţilo do 

dnešních dnů díky samotnému chemickému sloţení základní časovací látky, celuloidu.  
      Celuloid, jak se v odborné literatuře píše, je tuhý roztok nitrocelulózy v kafru, rohovitá 

látka, rozpustná v acetonu, v alkoholu, octanu ethylnatém; je prudce hořlavý; zpracovává se 

lisováním a pouţíval se k výrobě filmů, desek a tyčí, hraček a laků. Celuloid není stabilní lát-

kou navěky, ale jeho ţivotnost se můţe počítat na desetiletí, neţ se začne samovolně rozpadat. 

Jak jsme si jiţ řekli z celuloidu se vyrábělo kdeco a protoţe jeho styk s roztokem směsi aceto-

nu a kafru má své chemické a fyzikální zákonitosti pouţili jej i američtí a angličtí konstruktéři 

jako nejvhodnější součást pro zajištění dlouhodobého, za standardních podmínek poměrně 

přesného, časovacího zařízení do zapalovačů leteckých pum. 

         Jak je z obrázků více či méně patrné, jsou dlouhodobé časové zapalovače leteckých ang-

lických a také amerických pum zaloţeny na principu rozpustnosti celuloidu ve směsi acetonu 

s kafrem. Celuloid je v zapalovačích ve formě tuhého ro-

tačního válce, kde výška je zpravidla jednou pětinou prů-

měru nebo rozměrově podobný dutý rotační válec jehoţ 

vnitřní otvor je přizpůsoben, zpravidla svým kuţelovým 

tvarem, mechanismu zajištění úderníku. 

 

     Skleněná ampulka se směsí acetonu a kafru, kde jejich 

reciproční poměr určuje dobu rozpouštění celuloidu, a sta-

novuje s určitou tolerancí, závislou zejména na teplotě, 

časové období od rozbití ampule k iniciaci zapalovače. 

   

     Úderník je vţdy, ať má jakýkoliv tvar a formu zadrţo-

vání, pohybován silou jedné nebo více předepjatých ocelo-

vých pruţin, kaţdá je konstruována tak, aby její zatíţení 

nepřekročilo stanovenou hodnotu, závislou na jejím mate-

riálu a na způsobu namáhání a tak si zachovala pruţnost. 

Forem, jakou je úderník zadrţován ve stavu permanentního 

zajištění do stanovené doby, je několik, např.: 

 

 Válcový čep zajišťovacího dílu je silou předepjaté pruţiny 

vtlačován na plochu celuloidového kotouče. (N°17) 

 Kuţelová hlava úderníku je zadrţována a předepjatou 
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pruţinou vtlačována do mezikruţí celuloidového kotouče. (N°37) obr. vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zádrţné kuličky jsou kuţelovou plochou (nakloněnou 

rovinou) hlavy úderníku vtlačovány působením předepjaté pruţiny do těla celuloidového ko-

touče.      (N°53 označeno číslem 5) 

 

 

Iniciace časování (rozbití ampule) jednotlivých zapalovačů je dvojí: 

 Ampule je rozbita resp. rozdrcena za letu pumy pomocí šroubu otáčeného větrnou vrtulkou. 

Viz. předchozí obr. N°53 

 Ampule je rozbita při nárazu na zem. Viz obr. N°17 

Selhání je vţdy nasnadě, jednak nedojde k otáčení zablokované (např. vlivem značné výšky 

shozu, atmosférické vlhkosti a mrazu) vrtulky a v kombinaci s dopadem na měkké podloţí, 

kdy setrvačné síly nejsou sto rozbít ampulku. Dojde-li k iniciaci časování a zapůsobí-li nepří-

znivé okolnosti, můţe dojít k zastavení procesu časování trvale.  

 

     Jak jsme si jiţ řekli, celuloid je rozpustný v konstrukčně pouţívané směsi acetonu a kafru, 

tato směs však musí působit nepřetrţitě do stavu změknutí celuloidového zajišťovacího seg-

mentu, aby mohlo dojít za pouţití sil pruţin k odjištění úderníku. 

     Nepříznivými jevy pro zastavení procesu časování jsou zejména: 

 Poloha letecké pumy po vniknutí do terénu. 

 Nastavená doba časování, čím delší, tím pravděpodobnější selhání. 

 Netěsnost prostoru zapalovače v místě ampule a tím zvýšený odpar nebo moţný výtok 

acetonu. 

 

     Přesto, ţe konstrukce dlouhodobých leteckých zapalovačů má některá zařízení jako jsou 

plstěné krouţky, které napomáhají ke vzlínání směsi k celuloidu, dochází k zastavení procesu 

časování a celuloid opětovně ztuhne. Ztuhnutí celuloidu bylo výhrou pro bombardovanou 

oblast v době bezprostřední po náletu a moţná dalších 50 let. 

 

     V současné době je však kaţdá letecká puma s dlouhodobým časovým úderníkovým me-

chanismem na principu aceton – celuloid velmi a zákeřně nebezpečná. Proč? Dokazují to 

nezvratná fakta o jak zapříčiněných, ale také úplně samovolných explozích leteckých pum. 
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V Brně došlo k samovolnému výbuchu bomby v hloubce přes 10 m. Ve vídeňském kanále 

došlo k samovolnému výbuchu pod vodní hladinou. Samovolné výbuchy při běţných podně-

tech zejména při zemních pracích, jako je např. vibrační hutnění zeminy způsobují škody a 

smrtelná zranění při výstavbě dálnic apod. v celé Evropě. Za poslední roky došlo k několika 

takovým událostem, ať jsme je jiţ zaregistrovali, nebo jsme se jako odborná veřejnost s nimi 

vůbec nesetkali. 

 

Antidelaborační zařízení 
  
     Ţádná dlouhodobě časovaná puma by neměla smysl, 

kdyby bylo moţné snadno a bez rizika odstranit původce 

časování. Konstruktéři přišli na to, ţe není zapotřebí opat-

řovat kaţdý jednotlivý typ časového úderníkového mecha-

nismu antidelaborační zábranou, kdyţ z pumy vyčnívající 

část je na první pohled shodná. Například u zapalovačů 

N°37 a N°53 jsou horní části těla úderníkového mechanis-

mu shodné, pouze s výjimkou barevného označení zářezu 

ve tvaru „V“, kde bílá barva jednoznačně vylučuje přítom-

nost antidelaboračního zařízení. U 

úderníkových mechanismů obecně se 

na první pohled nepozná doba časo-

vání, ta je ukryta na těle uvnitř pouzd-

ra detonátoru. Antidelaborační zaříze-

ní se vyskytlo poprvé u úderníkového 

mechanismu N°17, který má svého 

velmi podobného dvojníka 

v úderníkovém mechanismu N°22, 

který není časovaný a proto nemá 

antidelaborační zábranu. Jeho rozpo-

znávací znaky jsou uvedeny na ved-

lejším obrázku. 

 

 

Je zcela na místě si ukázat jak antide-

laborační zařízení u úderníkového 

mechanismu N°17 pracuje. N°17 je 

na svou dobu konstrukčně a funkčně 

docela sloţitý a má prakticky dva 

stupně odjištění. Jeho činnost je 

jena v době nárazu pumy kdy sjede 

objímka antidelaborace přičemţ se 

uvolní dvě kuličky, které za pomoci 

předepjatých pruţin jsou tlačeny 

v kónické dráţce na stěnu pouzdra 

detonátoru. Tato základní posice 

jišťuje horní vyčnívající část 

kového mechanismu před vyšroubo-

váním bez následků výbuchu pumy. 

Při pokusu o vyšroubování 

če se odvalující kuličky vzepřou mezi 
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tělo antidelaborační části a pouzdro detonátoru, tyto dvě části pevně spojí v jeden celek a po 

dvou otáčkách   závitu se vytvoří taková vzdálenost, která umoţní vypadnutí kuliček s číšky a 

předepjatý úderník narazí na zápalku detonátoru. 

 

     Druhým pouţívaným systémem antidelaboračního zařízení je     antidelaborační  zařízení 

(detail B) u N°37 MK II..III., IV.,IV.*, V. má na těle úderníkového mechanismu pryţový 

krouţek, který má stejný průměr jako pouzdro  roznětky počinové náplně a při zašroubování 

úderníkového mechanismu dojde k těsnému spojení ze značným kluzným odporem. Při poku-

su o vyšroubování je odpor pryţového krouţku větší neţ samotný odpor závitu převlečné ma-

tice.  Přibliţně po jedné polovině otáčky se uvolní 16 zádrţných kuliček a předepjatá úderní-

ková pruţina narazí úderníkové pouzdro společně s úderníkem, úderníkovým šroubem a celu-

loidovým kotoučem na roznětku detonátoru. 

     Jak jiţ bylo vpředu popsáno, není v kaţdém typu úderníkového mechanismu N°37 antide-

laborační  zařízení zavedeno. Jsou typy, které nemají antidelaborační zařízení vůbec (MK I.), 

vyřazeno z činnosti nebo zcela nefunkční je u typů MK IV.**, V.* a VI. Ilustrační obr. na 

druhé straně. 

 

 

 

  
 

Rozněcovadla (iniciátory; detonátory) 
  
     AMATOL ve všech svých nejčastějších poměrových směsích dusičnanu amonného 

(NH4NO3) a tritolu 50/50, 60/40  a 80/20 jakoţto hlavní výbušné náplně anglických pum je 

poměrně necitlivý. Schopnost zajistit roznět těchto výbušnin mají třaskaviny, které ve vhodné 

formě, která je teprve schopná vyuţít jejich praktického účinku se nazývají rozněcovadla – 

iniciátory, ve světě obecně uţívaný název detonátory. Uţívání všech tří názvů, zdá se, je pou-

ţitelné.  
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     Aby byla přivedena k výbuchu soustava citlivějších vý-

bušnin uloţených v rozbuškách resp. detonátorech, byly 

vojem vytvořeny celkem dva typy. Jednak jako součást sa-

motného zapalovače (zapalovač-rozbuška – počinová náloţ) 

viz. obr. vpravo ( N°1), a nebo jako rozbušky pro úderníkové 

mechanismy (zápalka nebo roznětka - rozbuška - počinová 

náloţ), viz obr. vlevo (N°14). Rozdíl mezi zapalovačem a 

úderníkovým mechanismem byl jiţ propsán v předchozí části. 

Je však potřebné poukázat na to, ţe rozbušky resp.detonátory, 

vkládané nebo jiţ z výroby uloţené v pumě, jsou pro  tyto 

mechanismy dvojího druhu.  

 

 

    

      Jeden typ je se zápalkou, určený pro úderníkové mechanismy s tupým úderníkem a druhý 

typ „citlivý“ pro ostrou jehlu úderníku je s nápichovou roz-

nětkou nebo rozbuškou. 

      

      N°46 MK I. je typem rozněcovadla který se vymyká 

oběma předchozím druhům. Namísto zápalky nebo nápicho-

vé roznětky má roznětku třecí (1) dvoufragmentový zpoţďo-

vač (2), primární sloţ na bázi azid – tricinát (3) a čtyři table-

ty tetrylu (4). Rozbušky, resp. detonátory jsou dále rozděleny 

na  okamţité a se zpoţděním.Rozbušky se zápalkou jsou 

okamţité nebo se zpoţděním 0,025 sec. aţ 11 sec. a rozbuš-

ky s roznětkou nebo nápichovou rozbuškou jsou okamţité 

nebo se zpoţděním 0,01 sec. aţ 25 - 30 sec. 

 

     Nejcitlivější výbušnina je obvykle uloţena 

v zápalce, roznětce nebo rozbušce a je iniciována nárazem, 

nápichem nebo třením. Základními třaskavými sloţemi  roz-

bušek jsou směsi ASA sloţené z azidu olovnatého a styfnátu 

olovnatého (trinitroresorcinát olovnatý) nebo byla také uţí-

vána třaskavá rtuť hnědá nebo bílá. Sekundární sloţí rozbu-

šek byl CE (tetryl) i kdyţ na samém počátku to byl TNT, 

který nebyl moc vhodný, pro značnou aţ několikanásobnou 

mezní náplň třaskaviny, na rozdíl od tetrylu. 

     Letecké pumy, které pouţívaly kombinaci úderníkového 

mechanismu a detonátoru resp. rozbušky, jsou zpravidla do-

dávány společně. U malých pum do ráţe 500 lb jsou zpravi-

dla detonátory smontovány s úderníkovými mechanismy. U větších pum nad 500 lb má deto-

nátor resp. rozbuška své vlastní pouzdro se závitem zašroubované do těla pumy a má vlastní 

závit pro našroubování úderníkového mechanismu. Pro tupé úderníky úderníkových mecha-

nismů jsou dvě skupiny rozbušek resp. detonátorů, jedna uţívána u starých typů pum zaloţená 

na klasické perkusní zápalce se středovým zápalem bez kovadlinky (N°28) a druhá pouţívaná 

v pumách zavedených v průběhu války zaloţená na konstrukci kovadlinky  nebo třecí roznět-

ky (N°46 MK I.). Následující tabulka těchto detonátorů udává barevné značení daného zpoţ-

dění. Kódové barevné značení je umístěno na horní části detonátoru, další identifikace detoná-

toru je uvedena na nálepce krycího víčka. 
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Typ perkusní středový zápal : 

 
    

Typ kovadlinkový: 

  
  
     Dalším typem rozbušek resp. detonátorů, které jsou, jak je jiţ vpředu popsáno, určeny pro 

ostré hroty úderníků úderníkových mechanismů, jsou vesměs povaţovány za velmi citlivé. 

Tyto detonátory jsou vyráběny ve standardních délkách 89 mm a mají roznětky se šlehovými 

kanálky. Tyto otvory jsou kryty řídkou plátěnou lamelou, nad kterou je nevelké mnoţství 

třaskavé sloţe kryté kovovou lamelou, papírovou lamelou izolovanou šelakem a kovovým 

těsněním, které je drţeno ve své  pozici zaráţkami otočenými dovnitř na  lemu kalíšku  a těs-

nění.  

Detonátory které mají  zpoţďovací sloţ lokalizovánu přímo nad ASA se nazývají opačně na-

bité (N° 50 MK II.; N° 51 MK II.; N° 55 MK II.; N° 56 MK II.  a N°57 MK II.). Tato charak-

teristická vlastnost zajišťuje větší bezpečnost při dopravě.  

Zpoţdění těchto rozbušek je rozlišeno jedním 9,5 mm širokým nebo dvěma 4,5 mm širokými 

barevnými prouţky poblíţ horní části detonátoru. 

 

 

 

Barevné kódy jsou následující: 

 
  
 
  
  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bílá Méně než 1 sec. 

Žlutá 1 – 2,5 sec. 

Zelená 2,5 –11,5 sec. 

Modrá 11,5  - 15 sec. 

Bílá okamžitý 

Černá 0,025 sec. 

Hnědá 0,12 sec. 

Žlutá 1 sec. 

Modrá 11 sec. 

N° 39 MK I  žlutý 1 sec. (zastaralý) 

N° 39 MK II  žlutý 1 sec. 

N° 46 MK I  zelený 2 sec. 

N° 48 MK I  červený 0,04 sec. 

N° 50 MK I a II  hnědý 0,14 sec. 

N° 51 MK I a II  černý 0,025 sec. 

N° 52 MK I, II, III a V bílý okamžitý 

N° 53 MK I. stříbrný 0,5 sec. 

N° 54 MK I  šedý 3 sec. 

N° 55 MK I a II  modrý 11 sec. 

N° 56 MK I a II bílý a červený 0.05 sec. 

N° 57 MK I a II  modrý a žlutý 25 - 30 sec 

N° 59 MK I  bílý a černý 0,01 sec. 

N° 60 MK I  bílý a hnědý  0,07 sec. 
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     Shora popsané anglické letecké pumy a jejich důleţité součásti, ať jiţ pro někoho stroze, 

pro jiného naopak nepotřebně podrobně, je nutné ještě dále rozvézt o některé jejich odlišnosti 

důleţité pro praktickou identifikaci. Zejména, a o to nám půjde především, se budeme zabývat 

spojením zapalovač nebo úderníkový mechanismus – puma a rozpoznáním jednotlivých velmi 

důleţitých znaků jakými jsou časování nebo nárazová iniciace.  

 

 

Spojení zapalovač nebo úderníkový mechanismus – puma 
 

     Anglické pumy, na rozdíl od 

německých, mají základní spo-

jení dnové nebo hlavové velmi 

podobné ne-li autentické 

s americkými pumami. Pum, 

které mají oba zapalovače jak 

dnový tak hlavový jsou dva 

druhy. Jeden druh má takzva-

nou centrální trubku (GP-500 

lb MK I-III.), která prochází v 

podélné ose pumou a je na hla-

vě a ve dně ukončena pouz-

drem pro zapalovač, úderníko-

vý mechanismus, tvarovanou 

zátku nebo detonátor. Druhý 

druh pum má buďto jednotlivě 

(SAP 500 lb MK V., INC-250 

lb MK I.) nebo ve vzájemné 

kombinaci provedené spojení 

závislé na taktické verzi pumy 

(GP-500 lb MK IV.). 

 

 

  

 

Obr. vlevo: Spojení úderníko-

vého mechanismu N°17 MK II. 

s pumou GP-500lb 
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 Obr. Spojení úderníkového mechanismu N°37 MK IV. a  pumy GP-500 lb starší typ, obr. na-

hoře:  

Spojení úderníkového mechanismu N°37 MK IV. a  pumy GP-500 lb nový typ. obr. dole. 
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Obr. nahoře:Spojení úderníkového mechanismu N°28 MK I. a  pumy GP-500 lb nový typ. 

 

 

Základní rozpoznání úderníkových mechanismů za účelem určení dlouho-

dobého načasování. 
     Kaţdé ohledání nálezu letecké pumy by mělo směřovat k co moţná nejšetrnějšímu zjištění, 

zda se na pumě nachází časový zapalovač nebo uderníkový mechanismus. Po splnění 

základních bezpečnostních poţadavků při manipulaci s pumou musíme vţdy, velmi šetrně, 

odstranit zeminu z těla zapalovače, do takového stádia, abychom mohli bezpečně provést jeho 

identifikaci.     Ve stati 

„antidelaborační 

zařízení“ jsme provedli 

porovnání úderníkových 

mechanismů N°17 a 

N°22. V následujícím 

obrázku je provedeno 

porovnání úderníkových 

mechanismů podobných 

N°37 a N°53. 
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       Základní znalost předpokládá určení časového úderníkového mechanismu se stoprocentní 

přesností coţ je předpoklad k závaţnému rozhodnutí o způsobu likvidace nálezu letecké 

pumy. 

 

 Kapitola III. 
 
     V této kapitole jsou uvedeny zásadní rozdíly mezi válečným stavem na našem území 

v průběhu druhé světové války a mírovým stavem v letech bezprostředně po válce, v období 

budování socialismu a v posledních demokratických letech. Z některých zásadních historic-

kých poznatků můţeme spolehlivě vycházet i při současném řešení nálezů nevybuchlých 

pum. 

 

 

Všeobecné organizační opatření v říši platné od 1.9.1939 do konce války. 
 

Odstraněním nevybuchlé munice a nepřátelských leteckých pum s dlouhodobým časovým 

úderníkovým mechanismem zařizovalo : 

 

a) v domovských obcích na válečném území: ředitelství vzdušných sil, velitelství místní  

protiletecké obrany, 

b) v obcích na obsazeném území: místní velitel nebo nejbliţší velitelství a kde ţádné neexistova-

lo potom A.O.K.,  

c) základní mi prostředky zvláštní správy podle  § 22 z roku  1.9.1939, stránka 1630 -

(Wehrmacht, Waffen-SS, SS-J'unkerschulen, Reichsarbeitsdienst, Deutsche Reichspost, Rei-

chswasserstraßenverwaltung, Deutsche Reichsbahn, Reichsautobahnen) : velitelství odpověd-

né protiletecké obrany. 
 

Zneškodnění nevybuchlé letecké pumy s dlouhodobým úderníkovým mechanismem : 

 

a) na domácím válečném území všude tam, kde byly základní prostředky zvláštní správy s 

výjimkou základních prostředků branné moci: Bezpečnostní a opravárenské sluţby pod vede-

ním pyrotechniků Wehrmachtu, 

b) na obsazeném území všude tam, kde byly základní prostředky zvláštní správy a všechny 

základní prostředky brané moci, pyrotechnici bezpečnostních a pomocných sluţeb nebo pod-

niků, kterých se to týkalo, 

c) prohlídky a práce na nevybuchlé munici byly povoleny jen příslušníkům příslušného Spren-

gkommanda, 

d) jiná sluţba směla provádět jen zabezpečující opatření a převoz podle  článku  22-27 daného 

nařízení. 
  

     Velitelství vzdušných sil vydávalo listiny vedoucích důstojníků existujících v jejich oblas-

tech;  pyrotechnik vojenského letectva, námořnictva, se vstupní informací telefonní přípojky. 

Sestavy byly stále doplňovány a opravovány. Zejména v údajích změny míst, dislokace, delší 

dovolená, nemoc atd. Pyrotechnik musel mít ukončený výcvik na pyrotechnické škole. 
 

     Velitelství vzdušných sil dále dělilo území do okrsků a ustanovuje tam velitele z vhodného 

důstojníka (wehrmachtu). Jeho úkolem bylo, neţ velitel sprengkomanda dostal povel od veli-

telství vzdušných sil, zajistit místo a vyslat tam pyrotechnika bez speciální odborné způsobi-

losti. Velitel sprengkomanda byl za vyslaného pyrotechnika odpovědný a za správnou 

likvidaci spoluodpovědný. 
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     Obecně byli důstojníci, techničtí inspektoři nebo pyrotechnik vojenského letectva k od-

stranění nevybuchlých pum s dlouhodobým časovým úderníkovým mechanismem staţeni ze 

svých základen. Bylo-li však třeba, mohli být důstojníci wehrmachtu  a pyrotechnici  námoř-

nictva  pro tento účel nasazeni, aţ kdyţ se s předpisem k odstraněním nevybuchlé  letecké 

pumy s dlouhodobým časovým úderníkovým mechanismem důvěrně a podrobně sezná-

mili. Pyrotechnici byli velitelem sprengkomanda případ od případu na telefonický poţadavek 

informováni o nových faktech o bombách. 

 

     Velitel sprengkomanda vyučoval kvalifikované pracovníky podle nových předpisů. 

 
 

Hlášení o svrţené munici (leteckých pumách) 
 

     Téměř při všech náletech byly pouţity letecké bomby s dlouhodobým časovým úderníko-

vým mechanismem. Nebylo to proto, aby se musely nevybuchlé bomby hledat, ale proto, aby 

se prodlouţil efekt náletů a lidé, v prostorech ve kterých bylo bombardováno, museli s tímto 

faktem počítat. 
 

 Po náletech bylo potřeba zjistit: 

 

a) počty a místa volně leţících bomb a bomb zarytých, 

b) jakou má bomba hmotnost, 

c) jak velký je otvor po vniknutí bomby do země a předpokládaná hloubka a směr,  

d) jaké pravděpodobné důsledky má následný výbuch pumy 

e) co je v ohroţeném prostoru výbuchu potřebné chránit, 

f) je potřebné uzavření stráţemi nebo stačí výstraţná tabule, 

g) do jaké míry brání nevybuchlá puma pokračování v činnosti závodu apod. 

 

Po náletu bylo potřebné administrativně zpracovat: 

a) hmotnost pumy 

b) leţí puma volný nebo ne, 

c) způsobí puma poruchy a poškození, 

d) zda se dá odstranit ručně, 

e) je učiněno měkké nebo tvrdé bezpečnostní měřítko. 

  

      K urychlenému předání zprávy nebo oznámení bylo přednostně pouţito  veřejné telefonic-

ké a telegrafní sluţby, veškerý přenosový spoj branné moci, (hlásné sluţby, výstraţné sluţby) 

a policie, traťové sluţby říšské dráhy, plavební cesty a říšských dálnic. U sestřelených nebo 

nouzově přistanuvších  nalezených nepřátelských letadel muselo být, postupováno tak jako by 

šlo o nevybuchlou munici nebo dlouhodobě časované bomby. 

     Po kaţdém náletu byla cestou odpovědného velitele protiletecké obrany učiněna potřebná 

opatření na místech nedetonovaných bomb. Místa, na kterých nedetonovaly pumy a na mís-

tech, kde taková domněnka vznikla, byla ihned označena. Mimo to byla stráţemi pravděpo-

dobná oblast nebezpečí uzavřena, nebezpečná zóna byla osazena tabulemi s nápisem 

„NEVYBUCHLÁ PUMA – NEBEZPEČÍ ŢIVOTA!“, pokud moţno, s udáním času svrţe-

ní pumy. Viz obr. dole. 
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Ve zvláště naléhavých případech mohlo být provedeno odkrytí.  

 

 
 

 

Bezpečnostní opatření u nevybuchlých pum: 

  

Pumy, volně leţící, do hmotnosti 200 kg ………………………………….1000 m  

volně leţící, nad hmotnost 200 kg ……………………………… . . . …... .2000 m  

v hloubce do 1m v zemi ………………………………………..…..……….250 m 

hlouběji neţ 1 m v zemi s 1 m nakrytím ……………………..…………… 100 m 

do prvního týdne   ……………pokud je místo přístupné………………..…..50 m 

                                                   pokud není přístupné……………….………35 m 

po 7 dnech……………………………………………………………..……. 15 m 

  

do 2 měsíců se nevybuchlá puma, která musela na neurčitou dobu zůstat leţet v zemi, se 

ohradila plotem v poloměru 15 m a vysokým 1,2 m. Po uplynutí dvou měsíců mohl být plot a 

nakrytí odstraněno. Výstraţné tabule na kůlech musely být zachovány. Definitivní stanovení 

bezpečného okruhu prováděl pyrotechnik, na základě bezprostředního ohledání s ohledem na 

okolí v případě, ţe šlo o volnou přírodu nebo les mohl okruh zmenšit.  

     Pumy, mimo obytné a průmyslové oblasti ve volné krajině a všude tam, kde nemohly 

ohrozit svými účinky, mohly aţ do konce války nebo do skončení ohroţení, zůstat leţet v ze-

mi bez provedení opatření. Povinnost byla písemně a mapově zaznamenat výskyt těchto pum 

a tyto materiály byly vedeny na policejním prezidiu a místním velitelství, u starostů obcí, 

zemském úřadě a zejména u odpovědného podniku. Druhý soupis vedl pověřený velitel 

sprengkomanda.  
     Na základě oznámení nasazují velitelé sprngkomand   ihned pyrotechnika na místo nálezu.   
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Po nálezu nevybuchlé pumy se všechna provedená opatření evidovala třikrát a byla podepsána 

všemi odpovědnými činiteli 
Předpis určoval: 

a) stanovení bezpečnostního okruhu 

b) opatrné odkrytí   

c) uzavření komunikací, po případě objíţďka dopravních prostředků 

e) prohlídky zřícenin domů  atd . 

f) pracovní příkaz   
 

     Všechny nalezené součásti pum, střepiny, zapalovače, stabilizace, padáky atd. byly poli-

cejně zajištěny. Všechny tyto zbytky vyskytující se v blízkosti od nevybuchlých pum, vyhod-

notil pyrotechnik, ať jiţ patřily k případu nebo ne. Do jeho rozhodnutí musely být tyto věci 

ponechány na místě nálezu. 

     Všichni bezpečnostní pracovníci a zejména pyrotechnici, byli povinni v případě zjištění 

jim neznámé munice, provést taková opatření, aby na místo dorazil zkušený pyrotechnik. 

Předtím měli za povinnost provést nákres, popřípadě snímky takové pumy, bylo-li odstranění 

tak naléhavé, ţe vyslání odborníků pro nedostatek času nebylo moţné.  
 

     Odstraněním pumy se zásadně provádělo teprve po uplynutí 7 x 24 hodin. Kdyţ to 

dovolily místní podmínky tak se tato doba, zejména k povětrnostním podmínkám, o ně-

kolik dnů odloţila. Bylo-li odstranění nutné, dodrţelo se alespoň 3 x 24 hod.   
 

     Všechny nevybuchlé pumy, které zůstaly leţet na povrchu nebo byly obnaţeny, tak naklá-

dání s nimi rozhodovalo prvních 7 dní velitelství vzdušných sil a po sedmi dnech sprengko-

mando. 

 

     Do země vniklé, nevybuchlé nepřátelské letecké pumy měly zapalovače nebo úderníkové 

mechanismy buďto nárazové nebo časované. Rozpoznat tento stav nebylo moţné, proto muse-

la kaţdá neidentifikovatelná puma být vedena jako bomba s dlouhodobým časovým úderní-

kovým mechanismem. Teprve,kdyţ specialista důstojník,  technický inspektor nebo pyrotech-

nik branné moci zjistil, ţe nejde o dlouhodobý časový zapalovač  nemusela být prováděna 

předepsaná bezpečnostní opatření.  

Všeobecně  se dala rozpoznat z  průměrů 10 cm a 30-50 cm hloubka vniknutí do X  m. (viz 

obr. dole).   
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V mnoha případech, hlavně u kamenné dlaţby a štěrku je kanál sesypaný a tvoří jen znatelný 

trychtýř 30 aţ 50 cm průměrů a hloubce aţ 50 cm je (viz obr. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidace časovaných pum. 

 

     Pokud bezpečnostní vzdálenosti musely být zmenšeny, bylo nutné co nejdříve provést opa-

trné očištění místa dopadu. Toto má za účel zamezení druhotných povýbuchových jevů jako 

je rozlet zeminy, zejména kamenů a velkých předmětů. Na místo se nejméně v rozsahu 3x3 m 

navrství do výše minimálně 1,5 m následující materiál: 

a) který musí být volný, pruţný aby nepůsobil jako ucpávka, 

b) nesmí obsahovat kameny, hřebíky, kusy ţeleza, kusy dřeva, které by mohly zvýšit další 

škody, 

c) materiál musí být kompaktní nejlépe v pytlích, balících a podobně, slisovány resp. vázaný, 

aby byl lehký a mohl být rychle naloţen bez většího mnoţství lidí. Musí být snadno a dobře 

přenosný na vzdálenost 30 m. 

 

Doporučovalo se  pouţití :  

Hatí o vrstvě asi 50 cm vázán drátem a asi 3 m dlouhých a jednotlivých průměrů 30 do 35 cm. 

Balíky sena nebo slámy, sběrový papír. K usměrnění výbuchu pytle s pískem. Proti vnějším 

vlivům dešti, sněhu apod. se chrání povrch lepenkou (viz obr, dole).  
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Nejvíce jsou doporučovány hatě poloţené přes místo dopadu nebo leţící pumu, tak aby jejich 

vrcholy překrývaly v kruhu pumu, a jejich konce byly zatíţeny pytli s pískem.  

     U obnaţené pumy pyrotechnik provedl uzávěru do 250 m, na jeho vlastní odpovědnost 

směly na ohroţené území vstoupit osoby zajišťující nezbytné práce. Předal všechny pravomo-

ci řídícímu uzávěry území a vstup osob byl povolen pouze na povolení pyrotechnika 

k zabezpečení omezení povýbuchových jevů, vyklizení kolejiště, opravy elektrického vedení 

nutného k dalšímu provozu podniku. Všechny práce se provádí pouze pod dohledem pyro-

technika. K těmto pracím nesměli být pouţiti váleční zajatci. Odstraňování nevybuchlých 

pum válečnými zajatci bylo výslovně zakázáno. Pyrotechnik byl oprávněn zastavit práce 

v okruhu uzávěry a všechny pomocné síly a zdravotnické zařízení, po celou dobu trvání uzá-

věry, dlely na bezpečném místě. 

  

Zjišťování hloubky díry za účelem zjištění polohy pumy se co nejpřísněji zakazovalo. 

Při odkrývání pum po stanovené době musely být neúčastněné osoby v krytech mimo 

uzavřený prostor. 

 

Minimální bezpečné vzdálenosti 

 

a) bezpečná vzdálenost od obnaţených   bomb je  nejméně 250 m 

b) bezpečná vzdálenost od  ničené bomby: 

Bomby s hmotností do …………..200 kg ……………………………přes 200 kg 

volně leţící ……………………  1000 m ………………………….……. 2000 m 

víc neţ 1 m uloţené v zemi. . . . .. 300 m…………………………….…… 500 m  

pod ochranou proti střepinám . .. . 200 m ………………………………….300 m 

c) bezpečná vzdálenost od  hořících  zápalných pum  a osvětlovacích pum : 

Vyhoření v jámě 1 m hluboké s následným výbuchem 100 m  

d) bezpečná vzdálenost u spalování volné trhaviny  25 m   

Všechny shora uvedené bezpečnostní vzdálenosti jsou tou minimální volbou.   

 

Postup při obnaţování nevybuchlých pum. 

 

Na následujícím obrázku je dokumentován postup při obnaţování po cestě pumového kanálu. 
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1) Obnaţení trasy pumového kanálu do nálezu stabilizátoru, který je v mnoha případech od-

dělen od pumy jeho identifikace za účelem zjištění typu hledané pumy. Vyjmutí stabilizá-

toru aţ v době kdy je pyrotechnik přesvědčen, ţe není spojen s pumou. 

2) Provedení otevřeného zabezpečeného výkopu aţ do styku s tělem pumy. 

3) Velmi šetrné odstranění zeminy kolem pumy za účelem zjištění jejího typu ráţe a identifi-

kace zapalovačů nebo úderníkových mechanismů. 

 

 

  

Základní nezbytné úkony při ničení pumy na místě nálezu. 
     Do roku 1962 byla pyrotechnická činnost u nalezených leteckých pum s dlouhodobým 

časovým úderníkovým mechanismem mnohem mírnější neţ za válečné doby. V odborné ve-

řejnosti převládal názor, ţe selhané časované pumy jiţ nejsou tak nebezpečné jako bezpro-

středně po náletech. Byly zde určité obavy z převozů, ale stoupajícím mnoţstvím zdařilých 

transportů na bezpečná místa ničení, přesvědčovalo pyrotechniky o jejich bezpečnosti. Mnoho 

pyrotechniků se ale řídilo přísnými německými válečnými předpisy. 

 

     Počátkem sedmdesátých let se situace vyjasnila nabytím účinnosti armádního předpisu 

Děl-27-4, který byl ke konci osmdesátých let minulého století novelizován předpisem Děl-27-

14 a od roku 2000 je v účinnosti předpis Vševojsk 16-20. 

  

Pro osvěţení paměti jsou níţe uvedeny základní druhy v současnosti pouţívaných leteckých 

zapalovačů a úderníkových mechanismů:  

a) nárazové; 

b) mechanicko-chemické; 

c) chemické; chemické – dlouhodobé; 

d) časovací s hodinovým strojkem; 

e) elektrické; elektrické – dlouhodobé; 

f) časové pyrotechnické; 

g) magnetické; 

h) radiolokační; 
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i) optické; 

j) vibrační; 

k) s jinými novými konstrukčními řešeními. 

 

     Pro porovnání s předchozími německými nařízeními jsou ve vývojové posloupnosti uve-

deny jednotlivé statě a odstavce závazných neplatných předpisů i platných současných. 

 

 

 

 

  „Při ničení nevybuchlých leteckých pum se pyrotechnik řídí těmito zásadami:“ 

 

A. Neznámá konstrukce 

 

 pumy trhavé (tříštivé) s nepoškozeným dlouhodobým zapalovačem se ničí na místě nálezu. 

Je-li zapalovač odtrţen (puma bez zapalovače), lze ji přemístit na vhodné místo; pumy trhavé 

(tříštivé) se zapalovači neznámé konstrukce se ničí na místě nálezu; 

 nevybuchlé pumy trhavé (tříštivé) se zapalovači časovacími a neznámé konstrukce je nutno 

povaţovat pro další manipulaci a přepravu za nebezpečné. Ničí se na místě nálezu; 
 nevybuchlé trhavé (tříštivé) pumy s časovacími zapalovači, jejichţ konstrukce není známa, jsou 

pro další manipulaci a přepravu nebezpečné. Ničí se na místě nálezu; 
 Účelem zneškodnění je uvést leteckou pumu do stavu trvale nebo dočasně bezpečného. Pro-

vádí se jen tehdy, nelze-li pumu zničit na místě: 

 - zapalovače neznámé a pro vyjmutí nebezpečné se umrtvují zmrazováním nebo leptáním. 

Současné moderní zapalovače, zvláště u pum větší hmotnosti jsou ještě jištěny proti vyjmutí. 

Při manipulaci s nimi přivádí pumu k výbuchu; 

- elektrické zapalovače se zkratují přemostěním doteku. 

Zneškodňování leteckých pum můţe provádět jen pyrotechnik k těmto pracím zvlášť 

vyškolený. 
 

B. Známá konstrukce 

 

 pumy trhavé (tříštivé) s nárazovými zapalovači známé konstrukce mohou být, je-li to 

moţné  znovu zajištěny nebo je moţno zapalovač vyjmout a pumy převézt na trhací místo. 

Pumy, jejichţ zapalovač nelze vyjmout, mohou být opatrně převezeny na trhací místo, 

jestliţe konstrukce zapalovače dovoluje manipulaci po selhání; 

 nevybuchlé pumy (miny)


 trhavé (tříštivé) s nárazovými zapalovači známé konstrukce se 

podle moţností znovu zajišťují, nebo zneškodňují. Poté se převezou na trhací místo a ničí; 
 nevybuchlé trhavé (tříštivé) pumy s nárazovými zapalovači, jejichţ konstrukce je známa, se 

podle moţnosti znovu zajišťují nebo zneškodňují. Poté se převezou na trhací místo a ničí se; 
 pumy s nezajištěnými zapalovači se mohou převáţet jen v mimořádných případech a to za 

dodrţení bezpečnostních opatření podle zásad uvedených v čl. 146. 

                                                 

 chyba tisku v Děl 27-14 
  Dopadne-li letecká puma v blízkosti obytných budov nebo tam, kde by její zničení na místě způsobilo velké škody, bere se v úvahu v 

prvé řadě moţnost její přepravy na určené místo zničení. V tomto případě pyrotechnik provede prohlídku nalezené odkryté letecké pumy a 

zjistí-li, ţe vzhledem k druhu zapalovače nehrozí přímé nebezpečí výbuchu při dodrţování bezpečnostních zásad pro přepravu nebezpečné 
munice, provede její přemístění.Letecké pumy malé ráţe se naloţí pomocí nosítek. Letecké pumy velké ráţe pomocí zvedacího zařízení na 

předem připravený vlek. Podlaha vleku musí být vyloţena slámou nebo pískem. Letecké pumy opatřené bočním zapalovačem se pokládají na 

vlek zapalovačem nahoru. Ty, které jsou opatřeny hlavovým nebo dnovým zapalovačem, se pokládají tak, aby zapalovače spočívaly ve 
vzduchu. Je nutno vţdy letecké pumy zajistit na vleku proti jakémukoliv pohybu. Vlek se připne za taţné vozidlo, u něhoţ zadní stěna kabiny 

musí být chráněna podle zásad uvedených v čl. 39. Je nutné, aby trasa cesty auta s nevybuchlou pumou byla co nejkratší. Přitom musí být na 

úseku přepravy vyloučena jakákoliv doprava a pohyb obyvatelstva. Opatrnou jízdou se odveze na místo předem určené, kde se zničí. 
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 Účelem zneškodnění je uvést leteckou pumu do stavu trvale nebo dočasně bezpečného. 

Provádí se jen tehdy, nelze-li pumu zničit na místě: 

- známé zapalovače, jejichţ konstrukce to dovoluje, se z těla pumy vyjímají; 

 Současné moderní zapalovače, zvláště u pum větší hmotnosti jsou ještě jištěny proti vyjmutí. 

Při manipulaci s nimi přivádí pumu k výbuchu; 

- elektrické zapalovače se zkratují přemostěním doteku. 

Zneškodňování leteckých pum můţe provádět jen pyrotechnik k těmto pracím zvlášť 

vyškolený. 

 

     Společného jmenovatele, jakoby se vzájemně kopírovaly, mají obecné zásady, kterými se 

má pyrotechnik řídit. Přesto, ţe byly zcela odůvodněně téměř kopírovány, mají některé „vý-

vojové vady“. Jakoby se zapomnělo na válečnou leteckou munici leţící v zemi jiţ přes 60 let. 

Viz výrok 


. V celkovém souhrnu se z nich ale dá nějaký vzor vytvořit, musí se mít však na 

vědomí nejpodstatnější skutečnost, ţe jiţ uplynulo od konce války 60 let a ţe v Evropě jiţ 

samovolně detonovalo přes padesát leteckých bomb. Je to malé procento v poměru k 60 tisí-

cům kusů nelezených pum ročně, ale je varující. 

     Likvidace nálezů leteckých bomb s dlouhodobým časovým zapalovačem se stává celoev-

ropským problémem, kterým by se měla zabývat naše nejvyšší kompetentní místa, podle kri-

zového zákona by se měla přijmout taková opatření, abychom nebyli nemile překvapeni při 

řešení nastalé situace. Pyrotechnická veřejnost by se měla soustředit na kompletní vyřešení 

tohoto stavu s podporou nejvyšších míst ve státě. Například zpracováním technologií za vyu-

ţití grantů a podpory Evropské unie. 

 

     Ať jiţ bude znění nového výhradně policejního předpisu jakékoliv a bude-li zpracován 

v době dohledné nebo v daleké budoucnosti (navrhován a schvalovacím procesem procházel 

jiţ v roce 2000), beru si za svou povinnost seznámit čtenáře s postupem na místě nálezu letec-

kých pum, pouţívaných R.A.F. a US  ARMY Air Force,  které byly shazovány na území ČR. 

  

 

Kapitola IV. 
 
V této části bych se chtěl zabývat právě chybějící metodikou, podotýkám, ţe nemám patent na 

rozum, ale se vší odpovědností bych rád kaţdému, kdo chce naslouchat, resp. dále pročítat 

tyto řádky, poradil, neboť ţivot máme jen jeden a omyl jiţ nenapravíme.   

      Základní způsoby ničení nalezené munice v souvislosti se zajištěním obecné bezpeč-

nosti v ohroţeném prostoru. 

 

     Cílem aplikace neţádoucích jevů, které se vyskytují při výbuchu, jsou konzistentní a přes-

né informace o nevybuchlé munici (UXO) a výbušných zařízeních (IED) přičemţ jejich obsah 

můţe být tvořen bojovými chemickými látkami nebo průmyslovými toxickými látkami (TIM) 

biologickými a radiačními materiály. 

     Souhrnný soubor aplikací hodnot a výsledků neţádoucích výbuchových jevů je pro samot-

né krizové řízení pyrotechnických akcí nezastupitelný a představuje pro úplné řešení a řízení 

celé akce velkou pomoc při koordinaci, přijímání rozhodnutí a operativním úkolování jednot-

ného integrovaného záchranného systému (IZS). 

 

                                                 
 Současné moderní zapalovače, zvláště u pum větší hmotnosti jsou ještě jištěny proti vyjmutí. Při manipulaci s nimi přivádí pumu k vý-

buchu ; 
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Obecnou bezpečností při ničení munice se rozumí: 

1) ochrana ţivota a zdraví osob,  

2) ochrana ţivotního prostředí,   

3) ochrana majetku.   

Dodrţením všech zásad omezování neţádoucích jevů při výbuchu. 

 

Ohroţeným prostorem se rozumí: 

     Objem prostoru působnosti účinků povýbuchových jevů nad povrchem a pod povrchem 

místa ničení munice. Má teoretický tvar polokoulí se středem v místě nálezu nevybuchlé mu-

nice o rozdílném objemu, který je dán geologickými a meteorologickými podmínkami určují-

cí jejich vzájemný poměr. Vlivem nepříznivých geologických podmínek můţe být podpovr-

chový ohroţený prostor větší neţ nadpovrchový (vzdušný) coţ je nutné zohlednit v případech 

výskytu podzemních děl, jako jsou důlní díla, stavby metra, kanalizační zděná síť apod. Nao-

pak u vzdušného ohroţeného prostoru to jsou nízké přelety letadel. 

 

Bezpečnostním ohroţeným prostorem se rozumí: 

     Plocha vyznačená v mapě nebo vytyčená v terénu, která má teoreticky kruhový tvar se 

středem v místě nálezu nevybuchlé munice a je prakticky nebo teoreticky ohroţena účinky 

povýbuchových jevů s ohledem na ohroţení ţivota a zdraví osob. 

 

     Pyrotechnik je povinen na základě aktuálních výpočtů s ohledem na stav terénu zejména 

pak na druh, typ a hmotnost munice a na způsob vlastního ničení munice, účinné překáţky a 

povětrnostní vlivy, stanovit, přesně vyznačit v mapě  a vytyčit v terénu bezpečnostní ohroţený 

prostor a vyznačit ohroţený prostor pro nenahraditelný majetek za hranicí bezpečnostního 

ohroţeného prostoru nebo  prostor  a směr předpokládaného šíření ekologické škody, která má 

obvykle tvar eliptický. 

 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVÍ OSOB     

 

     Je prioritní záleţitost ve vztahu člověk a ohroţení neţádoucím nebo kontrolovaným, říze-

ným výbuchem. Osoby přímo nezúčastněné na provádění zajištění likvidace nevybuchlé mu-

nice nebo na zajištění chodu nebezpečných provozů, musí bezpodmínečně opustit ohroţený 

bezpečnostní prostor a v průběhu celé akce do něho nevstupovat.  

     Pro osoby zajišťující bezpečný chod nebo odstavování důleţitých nebezpečných provozů 

je nutné vytvořit v ohroţeném bezpečnostním prostoru základní podmínky pro ochranu jejich 

zdraví zejména pak proti ohroţení rozletem střepin skleněných výplní oken a dveří při průni-

ku tlakové vlny. Zajistit jejich ochranu ochrannými prostředky těla a hlavy (pevné silné oble-

čení, přilby, ochranné štíty obličeje, chrániče sluchu). 

     Pro osoby zúčastněné přímo na přípravných pracích je bezpodmínečně nutné zajistit zá-

kladní účinné ochranné pomůcky a zejména vytvořit nebo stanovit bezpečné trasy přesunu a 

úkryty v pracovním v případě nouze. 

     Pro osoby záchranného integrovaného sytému vyčlenit, je-li to moţné, bezpečný úkryt 

v ohroţeném bezpečnostním prostoru avšak mimo dosah ohroţení osob tlakovou vlnou. 

     Pro osoby zajišťující ostrahu hranic (policisté, stráţníci, pracovníci bezp. sluţeb, armáda 

apod.) bezpečnostního okruhu zajistit ochranné pomůcky hlavy (přilby). 

 

OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

     Je mnohdy na stejné úrovni jako u ochrany ţivota a zdraví bezprostředně ohroţených osob 

ne-li prioritní co do teritoriálního ohroţení.  
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Ohroţení ţivotního prostředí můţe být: 

1) primární – ohroţujícím prvkem je munice s obsahem nebezpečných bojových látek, 

které při neţádoucím nebo i kontrolovaném, řízeném výbuchu můţe dlouhodobě ohro-

ţovat ţivoty a zdraví osob. Při takovém ničení je nutné provádět součinnost s orgány 

chemického vojska a civilní ochranou; 

2) Sekundární - kde zejména při neţádoucím výbuchu v době manipulace s municí můţe 

dojít k následným škodám na různých produktovodech nebo vlivem povýbuchových 

jevů k poškození různých prostředků a zařízení obsahující nebezpečné látky. Ţádné 

takové zařízení nesmí zůstat bez povšimnutí, pokud to je moţné, tak se z ohroţeného 

prostoru odstraní nebo se odstaví z provozu. Proto je nutné znát všechny trasy produk-

tovodů vedoucích přes ohroţený prostor, aby mohla být provedena byť jen preventivní 

ochranná opatření proti poškození zejména seismickou vlnou u produktovodů uloţe-

ných v zemi nebo proti vzdušné tlakové vlně a rozletu střepin a zeminy u produktovo-

dů vedených nad zemí. 

 

 

OCHRANA MAJETKU 

     Někdy je těţké se rozhodnout, který majetek před neţádoucími jevy při výbuchu ochraňo-

vat a který v ochraně opomenout. Soustavou všech ochranných prvku před neţádoucími účin-

ky výbuchu je moţné chránit téměř kaţdý majetek, je však nutné porovnat hodnotu vynaloţe-

ných nákladů na jeho ochranu s hodnotu ohroţeného majetku. 

Pro přehlednou orientaci je moţné majetek rozdělit do dvou skupin: 

1) majetek nenahraditelný – je kaţdý majetek, který má svou vyčíslitelnou hodnotu, ale 

je historických důvodů nenahraditelný. Takový majetek je nutné ochraňovat i za hra-

nicemi bezpečnostního ohroţeného prostoru, neboť seismická vlna a kumulovaná od-

raţená vzdušná tlaková vlna mohou způsobit značná poškození za hranicí bezpečnost-

ního ohroţeného prostoru. Dbá se zejména na zajištění pro otřesy náchylné stavby, 

římsy, sochy, věţe a věţičky, mozaikové výplně oken apod., 

2) majetek nahraditelný – je takový, který se dá snadno obnovit, a náklady na obnovu 

nepřevyšují náklady na ochranu. 

 

 

Činnost pyrotechnika při nálezu munice. 
 

Po přijetí oznámení nálezu munice zajistí: 

 

Neprodleně:  

1. telefonicky doporučí veliteli zásahu neprodleně zastavit zemní práce a provádět 

pouze neodkladná opatření k zajištění ţivotů a zdraví osob. Podle odhadu druhu, 

typu a hmotnosti munice doporučí veliteli zásahu vymezení a vytyčení bezpeč-

nostního okruhu předpokládaných škod na zdraví a ţivotech osob vzniklých pří-

padnými povýbuchovými jevy, provádět evakuací osob z tohoto okruhu a zameze-

ní přístupu nepovolaných osob do tohoto prostoru. Pokud nejsou v prostoru uzávě-

ry vhodné úkryty, volí se alternativa hranice uzavření prostoru od místa nálezu ve 

vzdálenosti 1000 m. 

 

Odůvodnění: Do příjezdu pyrotechnika, který můţe trvat řádově několik desítek minut, aţ 

hodin budou provedena základní opatření, zejména pak důkladná prohlídka uzavřeného pro-

storu a tak zajištěny ţivoty a zdraví osob.   
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Po příjezdu na místo výbuchu: 

 

1) Kontaktuje velitele zásahu a přebírá základní informace, které shrnuje, analyzuje a vy-

dá, po ohledání místa nálezu munice, verdikt o kategorizaci munice se zařazením do 

skupin,  hmotnosti munice a doporučí jiţ vytvořený bezpečnostní okruh zvětšit nebo 

zmenšit a to jen na základě vlastních poznání a výpočtů účinků neţádoucího výbuchu. 

Volí, podle schválených metodik způsob likvidace munice nebo poţádá o konzultaci. 

2) Munice, která nemá nebezpečné, konstrukčně labilní iniciační zařízení se přepraví na 

vhodné místo pro ničení nebo na STJ. Podle zvláštních pokynů. 

3) Z hlediska dalšího ohroţení samovolným výbuchem munice při jejím zneškodňování, 

provede zajištění na zmírnění následků povýbuchových jevů, zejména k zamezení roz-

letu střepin a usměrnění tlakové nebo seismické vlny. 

4) Při ničení munice na místě nálezu zajišťuje a provádí veškerá opatření k eliminaci po-

výbuchových jevů a druhotných škod. Řeší situaci další dlouhodobé uzávěry (7x24 

hod.) v případě ničení munice v místech s ověřenými kovovými anomáliemi, kterými 

mohou být časované letecké pumy na bázi aceton-celuloid. 

 

  

     Celý soubor opatření pro omezení povýbuchových jevů se pouţívá zejména v případech, 

kdyţ nelze munici z místa jejího nálezu bezpečně přepravit na místo vhodnější pro její ničení.  

Opatření pro omezení povýbuchových jevů se provede bezprostředně před jakoukoliv mani-

pulací s munici směřující k jejímu zneškodnění nebo zničení na místě nálezu ať jiţ se rozhod-

neme pro kterýkoliv způsob zneškodnění nebo zničení. 

 

Hlavní způsoby zneškodňování nebo ničení munice: 

1. mechanické (za pouţití mechanických prostředků a metod) -  jako jsou různé typy 

odšroubovačů zapalovačů, řezacích  a obráběcích nástrojů a prostředků, mechanic-

ké ustřelení zapalovače apod., 

2. chemické ( za pouţití speciálních leptadel, vytvrzovačů nebo i mraţení 

v kapalném dusíku - jako jsou mrazící rukávy), 

3. výbušné deflagrační – za vyuţití univerzálních bezkontaktních náloţí coţ zajistí 

nepatrné destruktivní rozloţení obalu munice a s částečnou nebo úplnou deflagraci 

její výbušniny (SM-EOD 20 firmy Swiss Ammunition Enterprise Corp.), 

4. výbušné oddělující provedené účinkem  FTKN (flexibilními /ohebnými/ táhlými 

kumulativními náloţemi SEMTEX RAZOR), které mohou velmi dobře díky  plas-

ticitě kumulativní vloţky řezat ve vertikální i horizontální rovině po obvodě těla 

munice v takové vzdálenosti aby došlo k oddělení stanovených částí munice od se-

be bez  přenosu detonace nebo s jeho částečnou deflagrací trhavinové náplně. Vý-

kon a účinek těchto náloţí není odzkoušen natolik, aby získaly certifikát jako bez-

kontaktní náloţe, protoţe je ovlivňován velkým mnoţstvím faktorů jako je kon-

strukce a obal náloţe, pouţitá trhavina a způsob její iniciace, tvar a materiál vloţ-

ky, představná vzdálenost a samotná tloušťka a homogenita těla munice a citlivost 

trhaviny uvnitř. 

5. výbušné ničení munice s přenosem detonační vlny na trhavinovou náplň se stan-

dardními účinky a povýbuchovými jevy. Tento způsob ničení munice stojí na po-

sledním místě proto, ţe je s ohledem na moţnosti pouţití nejméně vhodný, musí se 

                                                 

 1) ohroţující časovaným zapalovačem nebo úderníkovým mechanismem 

       2)ohroţující pouze mechanickým zapalovačem 

       3)neohroţující 
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vţdy s touto alternativou počítat a jí přizpůsobit veškeré komplexní  řešení nálezů 

nevybuchlé munice. Řídit se  podle zásady zachování bezpečnosti při nálezech ne-

bezpečné nevybuchlé munice, kterou je : 

 

„Nejlepší výpočet pro nejhorší případ“ 
 

       Řešení rizik a následků při nálezech nebezpečné nevybuchlé munice je při kaţdé jedné 

situaci originální a závisí pouze na teoretických znalostech a praktických zkušenostech pyro-

technika. V mnoha případech jsou praktické zkušenosti velmi omezené ne-li ţádné, potom 

přichází ke slovu teorie, ze které zákonitě vyplyne její praktické vyuţití. 

 

 

Z demonstrativního případu si můţeme odvodit i jiné, zdánlivě rozdílné situace. 

  

Co je nalezeno: Nález letecké pumy americké výroby GP 250 lb AN-M57 o celkové hmot-

nosti 118 kg s obsahem 58,2 kg TNT, materiál těla ocel, zapalovač M 123. 

Kde  je nalezeno:  Hloubka výkopu , město, ulice -  viz mapa s vkreslenými okruhy 100,500 

a 1000 m.  

 

Ještě před příjezdem na místo nálezu telefonicky doporučit veliteli zásahu   
 neprodleně zastavit zemní práce a provádět pouze neodkladná opatření k zajištění ţi-

votů a zdraví osob. Podle odhadu druhu, typu a hmotnosti munice doporučit veliteli zásahu 

vymezení a vytyčení bezpečnostního okruhu pro zajištění ţivota a zdraví osob coţ je v tomto 

případu 114 m přísné uzávěry bez výskytu osob i v objektech po tomto zajištění i osob zasa-

hujících. Je-li to moţné, kaţdý, kdo opouští objekt, otevře okna a všechny dveře v objektu a 

zajistí je před samovolným zavřením. Současně doporučí veliteli zásahu zajistit pohotovost 

IZS, pro který musí zvolit bezpečný úkryt za hranicí okruhu 114 m. V okruhu předpokláda-

ných škod na zdraví a ţivotech osob vzniklých případnými povýbuchovými jevy, prová-

dět nadále evakuací osob z tohoto okruhu  nebo stanovit v tomto okruhu v bezpečné vzdále-

nosti úkryty, ze kterých nebudou osoby volně vycházet a zamezení přístupu nepovolaných 

osob do tohoto prostoru. Pokud nejsou v prostoru uzávěry vhodné úkryty, volí se alternativa 

hranice uzavření prostoru od místa nálezu ve vzdálenosti 1000 m. 

Řídící centrum pro jednání krizového štábu se volí zpravidla na nejbliţším úřadu 

samosprávy zpravidla mimo ohroţený prostor, výjimečně se volí v bezpečnostním ohroţeném 

prostoru dle provedených výpočtů.  
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Jak bylo nalezeno: Zde je nutné zjistit, zda bylo při nálezu dosaţeno kontaktu s municí, ja-

kou silou a zda s ní někdo jakýmkoliv způsobem manipuloval. U některého druhu munice je 

to nutné. 

Jaký je celkový reliéf terénu: Nejrychleji se dá zjistit vyhodnocením mapy nejlépe leteckého 

snímku.  

 

Dále je potřebné zjistit a vyhodnotit: 

 

 V ohroţeném prostoru zjistit všechny nebezpečné průmyslové provozy, které nemohou 

být bezprostředně odstaveny z provozu a vyhodnotit jejich provozní zajištění a zejmé-

na vycházet z jejich vypracovaných plánů krizového řízení. 

 Zjistit geologické podmínky ohroţeného prostoru.  

 Zjistit a do mapy zakreslit všechny podzemní stavby a inţenýrské sítě, zejména pak 

všechny nebezpečné produktovody a zajistit jejich včasné odstavení a kontrolu jejich 

řádného technického stavu po případném výbuchu. 

 Sledovat průběh a vývoj meteorologické situace. 

 Zjistit rozsah ohroţeného nenahraditelného majetku a doporučit jeho zajištění. 

 Zajistit tým stavebních statiků, kteří provedou prohlídku ohroţených objektů po prove-

dené likvidaci munice výbuchem, aby mohlo dojít k opětovnému příchodu osob do 

zcela bezpečných staveb. 

 Zajistit stavební zemní stroje (bagr, jeřáb, nakladač apod.). 

 Zajistit získání a dovoz materiálu pro nakrytí munice podle potřeb. 

o Dřevěné trámy a praţce v potřebném objemu. 

o Malé balíky slámy v objemu přibliţně 6 m
3
. 

o Písek mokrý přibliţně 70 tun. 

o Velké balíky slámy nebo sena à 500 kg kus (přibliţně 400 m
3
). 

o Protipovodňové pytle s pískem v objemu 100 m
3
. 

 Vodní krycí vaky   
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Postup výpočtů pro případ neţádoucího výbuchu: 

Stanovení okruhu bezpečnosti volně se pohybujících a zasahujících osob. 

 

rb =  15 58,2 

rb = 114 m 

 

Stanovení absolutního smrtícího okruhu 

rs = 58,2 

rs = 10 m 

 

Stanovení impulsu rázové vlny na blízké objekty 

Pro  rodinný obytný dům  ve vzdálenosti23 m 

 

         
3
√N

2  

i =A
    ______ 

          r 

 

  

         15 

i = 60
    ______ 

         23 

 

i = 39,17 kgsec/m
2
 

 

Rodinný domek je v pásmu slabého porušení a bude vyţadovat kontrolu statika. 

 

Rodinný dvojdomek vzdálený 41m 

 

Rodinný domek je mimo pásmo slabého porušení. 

 

Výškový panelový dům působení na krátkou stěnu vzdálenou 59 m 

        15 

i = 60
    ______ 

         59 

i = 15,25 kgsec/m
2
 

Panelový dům je mimo pásmo slabého porušení impulsem rázové vlny. 

 

 

 

Stanovení neškodnosti tlakové vlny pro objekty 

 

Pro  rodinný obytný dům  ve vzdálenosti 23 m 

rb = kb .ku √N , 

 

  rb = 5 . 1 √58,2 
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U tohoto domku dojde k poškození dveří, lehkých příček, poškození krytiny a omítky a úpl-

nému rozbití oken i jejich rámů. 

 

Pro  rodinný obytný dvojdomek ve vzdálenosti 41 m 

rb = kb .ku √N , 

 

rb =10 . 1 √58,2 

  rb = 76,2 m 

 

U tohoto domku dojde k částečnému poškození dveří, poškození krytiny a omítky a úplnému 

rozbití skel oken. 

 

Výškový panelový dům působení na krátkou stěnu vzdálenou 59 m a nedojde-li k odražení 

vlny nebo její kumulace 

rb = kb . ku √N , 

 

rb =10 . 1 √58,2 

  rb = 76,2 m 

U tohoto paneláku dojde k úplnému rozbití skel oken, částečnému poškození rámu oken na 

krátké straně, poškození krytiny a omítky a. 

 

K částečnému poškození zasklených oken dojde u objektů 

rb = kb .ku √N , 

 

rb =17 . 1 √58,2 

  rb = 129  m 

Náhodně však může dojít k rozbití oken ještě na vzdálenost 457 m 

 

 

 

 

Utlumení a usměrnění neţádoucích jevů při řízeném ničení munice. 

Ochranné pásmo pro seismickou vlnu v případě řízeného ničení munice, kdy jsou utlu-

meny ostatní povýbuchové jevy a nemůţe být proveden ochranný příkop se provádí vý-

počtem. Pro výpočet běţné vzdálenosti, kde jiţ není otřesná vlna pro objekty nebezpečná, 

pouţije se vzorec 

 

rs = ks  
3 N   

rs = 8  20 
3 58,2 
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rs = 77,5 m  pro lehké stavby a potrubí 

rs = 31 m pro obytné a průmyslové objekty 

 

K přímému ohroţení staveb v okolí výbuchu však nedojde, neboť se nevyskytují 

v nebezpečném pásmu 4,5 – 20 m. 

 

Přesto je zde nutnost chránit nejbliţší budovy ochranným příkopem, jehoţ délka se ur-

čuje ze vzorce 

l = 2 √ r
2
 - h

2
  

l - délka ochranného příkopu v m; 

r - poloměr otřesu v m; 

h - vzdálenost ohroţeného objektu od místa ničení v m. 

Pro rodinný domek vzdálený 23 m 

l = 2 √ 31
2
 - 23

2
  

l = 2 √ 31
2
 - 23

2 

 l = 2 √ 432 

l = 41,5m 

je nutné vybudovat příkop o délce 41,5 m. 

 

     Optimálním řešením je vybudování kruhového ochranného výkopu, který bude mít opti-

mální rádius  12 m o hloubce převyšující hloubku základů (3m). Ochranný příkop bude pro-

veden pouze ze ¾, protoţe v ¼ nejsou ohroţené objekty. 

      Pro sníţení seismického účinku se provede výstavba výfukového otvoru pro usměrnění 

tlakové vlny, coţ bude prakticky výkop v délce 10 m a 10° severovýchodně v hloubce uloţení 

munice (1,5m) v šíři 1,5- 2 m zakončený záchytnou stěnou šíře 3-4m , výšky 3,5 m nad teré-

nem a hloubky 2,5 m. 
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 Schéma nakrytí munice a ochranných opatření 
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Kapitola V. 
 

Volba způsobu ničení leteckých pum. 
 

Výbušné deflagrační: 

 – za vyuţití univerzálních bezkontaktních náloţí coţ zajistí nepatrné destruktivní rozloţení 

obalu munice a s částečnou nebo úplnou deflagraci její výbušniny (SM-EOD 20 firmy Swiss 

Ammunition Enterprise Corp.), 

 

Ověřeným způsobem ničení munice je ničení bezkontaktní náloţí ověřenou pro tuto munici. 

Pouţitá náloţ  SM-EOD 20 firmy Swiss Ammunition Enterprise Corp umístěná na střed 

pumy mino počinky zapalovačů. 

Distanční vzdálenost 60 mm, úhel na podélnou rovinu 45° směřující do středu pumy.  

Výsledkem je deflagrace v klasifikaci NATO Norm  C3 coţ je úplná deflagrace výbušniny 

v mnoţství nad 50 % celkového objemu hmotnosti. 
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Tento způsob ničení munice má hodnocení výsledku podle niţšího stupně klasifikace (NATO 

Norm) viz. následující tabulka. 

Jev Klasifikace NATO Výsledný efekt jevu 

A. 

 ŢÁDNÁ CHEMICKÁ 

REAKCE 

 

 

 

 

 

 

B. 

 HOŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

 DEFLAGRACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

 MOHUTNÁ DEFLAGRACE 

E. 

 DETONACE 

A1 

A2 

A3 

 

 

B1 

B2 

B3 

B4 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

D1 

 

D2 

 

 

E1 

 

Bez perforace těla munice 

Perforace těla munice 

Mechanické otevření munice bez 

chemické reakce 

 

Munice začne hořet, ale zhasne 

Shoří všechno i vně 

Hoří a po určité době deflagruje 

Hoří a po určité době detonuje 

 

Slabá částečná deflagrace  

15% objemu výbušniny 

 

 Částečná deflagrace  

 15-50% objemu výbušniny 

 

Deflagrace nad 50 % objemu vý-

bušniny 

 

Prudká, mohutná deflagrace 

 

Deflagrace přechází do detonace 

 

Detonace 
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Zneškodňování munice metodou výbušného oddělování 
AUTORSKÉ PRÁVO VAROVÁNÍ: Další šíření snímků z této publikace není dovolené 
COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized. © Václav Bilický, Ing.Trpišovský 

CSc. 

     Vzhledem k současné situaci, která zapříčiňuje neustálý rozmach zastavěného území a 

zejména intenzivní přeměnu státního vlastnictví v osobní, nelze jiţ v ţádném případě provádět 

ničení munice na libovolných místech. Tomuto stavu se musí zákonitě přizpůsobit také filozo-

fie pyrotechnické činnosti. Základem je vyuţívání nových metod zneškodňování nebezpečné 

munice na místě nálezu jakými jsou deflagrační metoda za vyuţití bodových kumulativních 

náloţí SM-EOD   firmy Swiss Ammunition Enterprise Corp, nebo Zcela nová metoda, kterou 

je výbušné dělení munice s vyuţíváním táh-

lých neohebných kumulativních náloţí (TKN) 

s označením BEH-SK DM ***, resp. jejich 

kovových forem různých velikostí 120;140 a 

pod, německé výroby, které se plní na místě 

pouţití plastickou trhavinou. Aplikace je prováděna na obvodu 

v závislosti na průměru ničené munice od základního čtverce po 

mnohoúhelník. Metoda je poměrně pracná co do montáţe táh-

lých náloţí s udrţením základních distančních vzdáleností, která 

je značně proměnná vlivem zakřivení daného rádiusu a 

v neposlední řadě nepřesná v plnění pouţívaného mnoţství bri-

zantní plastické trhaviny. Tato metoda byla empiricky řešena 

v dělení munice jak kolmo na podélnou osu tak v samotné po-

délné ose munice. Kladné výsledky má tato metoda u křehkých 

litin a ocelolitin, kde ji lze pouţít k částečnému proříznutí 

s následným odlomením. Tato metoda je závislá na přesném 

zjištění tloušťky stěny munice a sestavení TKN, jejíţ konstantní 

délku lze jen obtíţně dělit. Metodu s úspěchem pouţila AČR při likvidaci munice na letišti 

v afganistanském Kábulu.       

     Metoda výbušného dělení munice vyvinutá a testovaná PČR ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem průmyslové chemie Pardubice-Semtín v České republice je zaloţena na principu pře-

říznutí ocelového dutého rotačního válce, v jeho obvodovém průřezu, při znalosti jeho vnitř-

ního a vnějšího poloměru, (tloušťky stěny) vyuţitím kumulativního účinku ohebné lineární 

kumulativní náloţe, tak aby nedošlo k detonaci výbušniny uvnitř dutého válce přeskokem. 

Metoda je určena především k oddělení části pumy se zapalovačem od zbývajícího obsahu 

pumy. Jedním ze základních poţadavků, kterému je podřízena konstrukce flexibilní táhlé ku-

mulativní náloţe (dále jen FTKN) je dosaţení maximální délky průrazu coţ je vhodné pro 

samotný účel jejího pouţití ke speciálním pracím. Přitom nelze opomíjet ještě další účinek za 

rozrušovaným materiálem, který je zcela moţné charakterizovat velikostí vstupního a výstup-

ního rozměru vytvořeného lineárního otvoru, coţ závisí zejména na gradientu rychlosti pa-

prsku a jeho účinné délce a v neposlední řadě na rozrušovaném materiálu jeho mechanických 

a fyzikálních vlastnostech. Při standardním účinku FTKN na rozrušovaný objekt vznikne jed-

nak v samotném paprsku ale i v narušovaném objektu rázová vlna a podle teorie rázových vln 

můţeme stanovit rychlost paprsku a tlak vznikající při jeho nárazu.    

      

     Pro metodu výbušného dělení v PČR  byla zavedena metoda aplikace (ve významu slova 

pouţití nebo přiloţení) ohebné, flexibilní táhlé kumulativní náloţe (FTKN) z několika hlav-

ních důvodů. 
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1) Jedná se o český výrobek EXPLOSIA - VÚPCH Pardubice - Semtín  „Semtex Razor“. Je 

to flexibilní táhlá kumulativní náloţ na bázi trhaviny Pl SE M  o detonační rychlosti 7300ms
-1 

o výbuchovém teplu 3400 kJ.kg
-1

 o výbuchové teplotě 2500 °C a hustotě 1500 kg.m
-3 

 

v neposlední řadě přijatelné ceny,  v průměru 1500 – 2500 Kč/bm podle typu. Jako kumula-

tivní vloţka slouţí práškový kov v polymerní matrici. Pro zvýšení účinku má ze stejného ma-

teriálu i vnější obal. Kumulativní náloţ je distancována pěnovou hmotou pro dosaţení poţa-

dovaného výkonu, která je na spodní straně opatřena samolepící plochou. Přestoţe je náloţ 

dodávána v délce 1m (max.2m) dá se velmi dobře nastavovat  i vzájemně mezi jednotlivými 

výkonovými typy.  

 

 

 

 

 

 

2) FTKN má konstantní obsah trhaviny v gm
-1 

a distanční vzdále-

nost od oddělovaného materiálu. Velmi rychle se dá aplikovat na 

tělo munice s jednoduchou adjustací pomocí speciálně upravené 

počinky, která má lůţko pro rozbušku a plo-

chy provedeny v samolepící úpravě. Jedinou 

podmínkou pro úspěšnou aplikaci je vytvo-

ření průvlaku mezi podloţkou (zemí) a tělem 

munice a očištění povrchu munice od 

hrubých nečistot.  

 

  
3) FTKN se dá účelně aplikovat kamkoliv na tělo munice po předchozím zjištění tloušťky 

stěny pomocí ultrazvuku, přičemţ se dá plynule reagovat na její změnu, změnou pouţití jiné-

ho typu „Razoru“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Mezní maximální pracovní výkon Razoru 6 (přibliţně 7,5 mm) a Razoru 10 (přibliţně 11,5 

mm) vyhovuje pro aplikaci na většinu leteckých pum, které se vyskytují na území ČR a ve 

velké většině na velkoráţové dělostřelecké miny a střely. Předimenzovaná aplikace o 50% 

Parametry RAZOR 6 R10 

Hmotnost výbušniny (gm
-1

) 50 130 

Celková hmotnost (gm
-1

) 160 440 

Perforace ocelové desky (mm) min.6 min.10 

Šířka (mm) 19 29 

Výška (mm) 16 27 

Poloměr ohybu v objemu (mm) 50 70 

Poloměr ohybu v ploše (mm) 100 150 
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jmenovitého výkonu Razoru ještě nezpůsobí u velké většiny trhavinových náplní munice ani 

slabou částečnou deflagraci 15% objemu výbušniny. 

 

Vztah mezi Razorem a zalaborovanou výbušninou. 

     Nejdůleţitějším prvkem ovlivňující celkový výsledek je laborovaná trhavina.  Pro Fp 02 

coţ je litý TNT jsou parametry následující. (hustota: 1,6; D =  6800ms
-1

) a je tedy výhodou 

pro aplikaci Razoru v důsledku nepřítomnosti mikrosfér vzduchu a  ,,kompaktnosti" taveniny 

a nízké citlivosti k přenosu detonace přeskokem. 

     Zdánlivou nevýhodou je další skupina trhavin, jeţ byla do pum laborována, a  to jsou tave-

niny s obsahem dusičnanů, pro které jsou parametry následující:   

1) pouţití bezvodého NH4NO3 zvyšuje citlivost trhaviny k mechanickým  podnětům, coţ 

je pro aplikaci Razoru dosti značná nevýhoda, ale zároveň také sniţuje detonační 

schopnost takové trhaviny, takţe vzhledem ke způsobu plnění některých pum, které 

mají u stěny těla několik desítek milimetrů silnou slupku litého TNT, je pravděpodob-

ný přeskok mizivý. Trhavina s obsahem dusičnanů je velmi málo citlivá k iniciaci, 

proto je  pouţití přenosné náloţe ekrazitu nebo tetrylu nezbytné, proto mají tyto  vý-

bušniny i poměrně vysoký kritický průměr a  uplatňují  se v munici většího kalibru 

(nad 60 mm), v případě eutektických  směsí  dusičnanů je běţný průměr náloţe 200 

mm. Další  a poměrně velkou  výhodou  pro aplikaci Razoru je  poněkud niţší deto-

nační  rychlost ( D = v průměru 5000-6500 m/s), která se částečně  kompenzuje  vět-

ším objemem plynů.  Amatoly s procentuálním obsahem 60 % resp. 50 % dusičnanu 

amonného jsou ještě pro aplikaci příznivé s hustotou 1,55 a detonační rychlostí 

6150ms
-1

 resp. 6300 ms
-1

 . Jiţ méně příznivá je tavenina AMATOL 39; AMATOL  

39B  o sloţení 50%  dinitrobenzen, 35% dusičnan amonný, 15%  hexogen, nebo 

AMATOL  40, sloţení  50% dinitroanisol, 35% dusičnan amonný,  15% hexogen, kde 

není známa hustota a detonační rychlost. 

 

2) Ammonaly jsou směsi dusičnanu amonného s kovovými prášky jako hliník, hořčík zi-

nek, ferrosilicium v procentuálním sloţení  84 - 93 % NH4NO3, 9 - 3,5 % AL,3 -3,5% 

dřevěného uhlí případně 4 % K2Cr2O7. 

  

     Z provedených testů a teoretických předpokladů jednoznačně vyplývá, ţe výkonnostně 

nepředimenzované aplikace Razoru 6 a 10  s největší pravděpodobností nezpůsobí detonaci 

přeskokem na laborovanou trhavinu v munici.  Razor 10 při aplikaci na ocelové tělo pumy o 

průměrné tloušťce 6,2 - 7 mm nepřenesl detonaci i kdyţ jeho dimenze byla v průměru o 35% 

vyšší. 

 

Aplikace z hlediska účelu. 

Samotnou metodu výbušného oddělování, jak jiţ bylo popsáno, lze pouţít díky plasticitě ku-

mulativní vloţky ve všech rovinách. Obyčejně je pouţívána ve vertikální i horizontální rovině 

po obvodu těla munice. Standardní resp. základní pouţití Razoru je oddělení částí v jejich 

obvodovém průřezu. Kdy se odděluje iniciační část munice od části výkonové tak aby část 

iniciační obsahovala co nejmenší podíl trhaviny. Další pouţití Razoru můţe být v místech 

závitů velkých přírub a pouzder dnových zapalovačů leteckých pum za účelem jejich rozsek-

nutí a vyjmutí resp. vypadnutí zapalovače. Aplikace Razoru je zaloţena na dobré technické 

znalosti konstrukce munice a zejména na znalosti síly stěny v místech předpokládané aplikace 

Razoru. 
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     Značnou výhodou je sekundární projev pokračující rázové 

vlny po proniknutí kumulativního paprsku kovovým tělem 

munice a kumulující se v blízkosti středu průřezové plochy 

(viz. obrázek, červené šipky). Vzniklý tlak je schopen lehčí 

část oddělené munice odhodit do bezpečné vzdálenosti, kde jiţ 

ani při neţádoucím výbuchu nedojde k přenosu detonační vlny 

přeskokem. Menší část o hmotnosti 43 kg je Razorem 10 od-

hozena do vzdálenosti 3,6 mm. Kdyţ jsou obě části munice o 

stejné hmotnosti, jsou vţdy na základě zákona akce a reakce 

vzájemně odděleny natolik, ţe přeskok detonace nehrozí. 

 

   

Postup při aplikaci FTKN v délkách 1 m (shodně platí, je-li k dispozici délka 2m). 

 

Jelikoţ je styčná plocha Razoru opatřena samolepící vrst-

vou krytou snímatelnou papírovou folií je nutné opatrně 

dle individuálních podmínek očistit plochu munice tak, aby 

mohla být provedena aplikace Razoru. V případě, ţe je 

plocha i přes veškerá opatření méně adhezívní provede se 

aplikace pomocí pásek. Vţdy je nutné zabezpečit prostor 

pod municí, aby mohl být Razor spolehlivě protaţen a 

aplikován. Nestačí-li pro aplikaci na obvod munice stan-

dardní délka, provede se spojení tak, ţe se na jedné straně 

FTKN odstraní odříznutím část pěnové hmoty a na druhé 

straně kumulativní část a obě části se do sebe spojí, slícují 

a zpevní v podélné ose dobrou lepicí páskou tak aby nedo-

šlo k oddálení kumulativních náloţí a byla tak dodrţena 

podmínka přenosu detonace dotykem. Taktéţ nelze zvýšit 

navrstvením lepicí pásky distanční vzdálenost Razoru od 

těla munice. Volné konce Razoru po jeho upevnění na tělo 

munice zbavíme pěnové hmoty a stranami kumulativní 

vloţky přiloţíme k sobě na dotyk a pevně spojíme lepící 

páskou. Na vrchol, který odříznutím srovnáme na délku 20 

mm, přiloţíme speciální počinku, kterou z technických 

důvodů nenahrazujeme jiným materiálem jako je kulička 

plastiku a podobně. Počinku standardně adjustujeme pří-

slušnou rozbuškou pro roznět podle dané situace a potřeby. 
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     Ideálním výsledkem aplikace Razoru  je vţdy úplné oddělení části iniciační od části výko-

nové v nejlepším případě bez jakéhokoliv projevu zalaborované výbušniny. Přijatelným vý-

sledkem aplikace je ještě projev výbušné přeměny podle niţšího stupně klasifikace (NATO 

Norm) do úrovně  C3 (deflagrace nad 50 % objemu výbušniny).  

 

POZOR !!! 

     Plocha řezu trhaviny obsahující dusičnan amonný nesmí 

být před spálením vystavena vlhkému prostředí a spálení mu-

sí následovat bezprostředně nebo co nejdříve po řezu. Ledek 

amonný reaguje v přítomnosti vlhkosti s mědí, která je obsa-

ţena v kumulativní vloţce Razoru a celý její obsah je vcelku 

pravidelně, jak procházel trhavinou, rozloţen po její řezné 

ploše. Touto reakcí vzniká dusičnan tetraamoměďnatý  Cu 

(NO3)2 . 4NH3,  který je výbušninou stejné citlivosti k nárazu 

jako azid olovnatý. Mezná náplň se pohybuje pro TNT 0,05-

0,1 g. 

 

  

 

 Poslední fází zneškodnění munice je samotná likvidace jejího obsahu. 

      Tento proces plně spadá do kapitoly ničení výbušnin uvedené v příslušných skriptech. 

 

     Kaţdý vznik detonace je spjat s přetlakovou vlnou. Detonace vznikne jen tehdy, vytvoří-li 

se ve výbušnině nebo v jejím bezprostředním okolí přetlak, ze kterého se můţe vyvinout pře-

tlaková vlna. (uzavření výbušniny v munici v podobě počinu, přenosné náplně apod.). 

Působením jakéhokoliv tepelného impulsu coţ je místní ohřátí nebo samotné zaţehnutí vzniká 

skoro vţdy nejprve explosivní hoření, jehoţ lineární rychlost je mnohokrát menší neţ rychlost 

detonace. Při explosivním hoření proudí zplodiny směrem od výbušniny. Nevzniká-li při ho-

ření příliš mnoho plynů, nebo není-li jejich odchod příliš brzděn tak aby mohl vzniknout pře-

tlak probíhá explosivní hoření stabilně a nedojde k detonaci ani u velmi citlivých trhavin jako 

jsou hexogen nebo tetryl i za značného tlaku několika tisíc atmosfér. Na stabilní explosivní 

hoření má vliv kompaktnost trhaviny, čím více má trhavina pórů, tím více se vyvine, vzhle-

dem k jednotce povrchu, plynů (plamen vniká do pórů a hořící povrch se zvětšuje). Hoří-li 

výbušnina explosivně, neuzavřená na volném prostranství, nedochází ke zvýšení tlaku a tlak 

ve výbušnině a jejím okolí je stejný, není ţádný důvod, aby se vytvořil zvukový efekt. 

 

     Předdetonační hoření a zejména jeho doba závisí na druhu výbušniny. U některých trhavin 

je velmi dlouhá přesto musíme mít vţdy na paměti skutečnost, ţe detonace z nějakých příčin 

můţe přijít a na tomto předpokladu stavět samotnou bezpečnost spalování. 

 

Postup spalování trhavin v tělech leteckých pum nebo velkoráţové munice. 

     V leteckých pumách nejsou v mnoha případech  pouze homogenní trhaviny, ale jedná se 

vesměs o konstrukční náplň několika druhů trhavin, jejichţ vlastnosti se mohou podstatně lišit 

zejména v bodu tání coţ můţe mít kladné ale i záporné vlastnosti při jejich spalování. Některé 

konstrukce náplní pum mají u těla vrstvu litého tritolu v rozsahu 20-50 mm do středu je pak 

nějaký druh amatolu, jehoţ vrstvou prochází přenosná náplň lisovaného TNT, kyseliny pikro-

vé, tetrylu apod. U těchto různorodých materiálů probíhají základní děje jako je tání a vzbuch 

různě. V první fázi začne z amatolových tavenin vytékat TNT a při dvojnásobném zvýšení 
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této teploty začne vytékat ledek amonný. Jde-li o taveninu TNT/ RDX opět vytéká nejdříve 

TNT a značně později nebo jen shoří RDX, ale přesáhne li teplota trhaviny 260 °C je aktivá-

torem vzbuchu RDX. 

     Na snímcích kde hoří trhaviny v průřezu le-

tecké pumy německé výroby je patrný počátek 

hoření s projevem roztavení TNT u těla pumy. 

 

 

 

 

 

     

 Základem místa pro spalování je vţdy čistá, hladká plo-

cha s takovým sklonem aby roztavená hořící trhavina 

mohla volně odtékat od těla munice a příliš jej neohřívala 

minimálně však 15°. Dalším zabezpečujícím prvkem je 

moţnost zajištění způsobu přerušení resp. rozdělení toku 

hořící taveniny. Zvolení správného místa pro soustavný 

monitoring průběhu hoření nebo jej zajistit kamerovým 

systémem. 
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Po spálení provedeme kontrolu 

zbytků, které mohou vzniknout 

např. částečnou deflagrací poči-

nových tělisek vlivem značné 

teploty  nebo i  fyzikálním vý-

buchem je-li v trhavině ukryta 

voda.  

Na obrázku je ve ţlutém kruhu 

vyznačen prostor, do kterého na 

samém počátku hoření po 6 mi-

nutách došlo k deflagraci katego-

rie NATO norm C2 v jímce zapa-

lovače zalaborované tablety ky-

seliny pikrové. Černá šipka 

označuje neškodné zbytky spe-

čených solí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Výhodou tohoto postupu zneškodňování leteckých pum a munice velkých ráţí je jednak 

malá zátěţ prostředí z hlediska jeho poškozování povýbuchovými jevy a na druhé straně za-

chování zbývající konstrukce válečné munice, kterou lze bezpečně rekonstruovat pro případné 

studijní a muzeální potřeby. 

 

     Nevýhody, asi jako u kaţdé nově pouţívané metody, jsou anebo se postupem času zjistí, 

ale určitě nebudou takové jako při staré metodě, kdy se puma nebo velká munice naloţila tr-

havinou, nakryla a odpálila. Kdyby tato práce neměla nebezpečná úskalí, nemuseli by ji pro-

vádět školení lidé – pyrotechnici. 

 

Kapitola VI. 
  

Na 3 straně těchto skript je prezentována ukázka obrazové přílohy leteckých pum, které se 

vyskytují na území České republiky. 

 

Pro přehlednost jsou pumy rozděleny do skupin podle jejich vlastních účinků v cíli. 

1) Trhavé pumy (General Purpose) 

2) Středně objemové pumy (Medium Capacity Bombs) 

3) Průbojné pumy (Semi-Armor-Piercing) 

4) Chemické pumy (Chemical Bombs) 

5) Zápalné pumy (Incendiary Bombs) 

6) Dýmové pumy (Smoke Bombs)  

7) Kontejnerové pumy 
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GGPP  ––  4400  LLBB  

MK  I. II. III. a IV 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly. Sha-

zovaná v kontejnerových pumách SBC-250 lb v počtu 6 

kusů. Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 13 mm.    

Je li puma osazena zapalovačem N°45 tak je první puma 

charakteru trhavého a ostatní vybuchují nad zemí vlivem 

působení tlakové vlny předcházející vybuchlé pumy a jsou 

tedy tříštivé. 

 

 
Typ  těla GP-40 lb  MK I. MK II. MK III. 

Největší průměr (mm) 130 130 130 

Celková délka (mm) 687 687 687 

Délka bez stabilizátoru 400 400 400 

Celková hmotnost (kg) 17,5 17,6 17,6 

Náplň Amat. 

80/20 

TNT RDX/TNT 

60/40 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) 125/41 125/41 125/41 

Hmotnost  náplně kg 2,9 3 3,06 

Zapalovač N°-29;34;38;45;873; 

 

 

Trhavina: Amatol 80/20 a 60/40; TNT; RDX 

60/40 

Základní nátěr: tmavě zelený, na špičce červený 

prouţek o síle 2,5 cm a světle zelený prouţek 14 

cm od špičky o síle 25 mm. 

 

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; Mehrzweckebombe 

čeština – Trhavá letecká puma 

Ruština – FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА 
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Další odlišné provedení 

GGPP  ––  4400  LLBB  

MK  I. II. III. a IV 
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GGPP  ––  4400  LLBB  PPAARRAA  

MK  I. II. a III. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly. 

Shazovaná v kontejnerových pumách SBC 250 lb v počtu 

6 kusů. Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 13 

mm.  Konstrukce padákového pouzdra je shodná 

s pumou F 20 lb. Je li puma osazena zapalovačem N°45 

tak je první puma charakteru trhavého a ostatní vybuchují 

nad zemí vlivem působení tlakové vlny předcházející 

vybuchlé pumy a jsou tedy tříštivé. 

 

 
Typ  těla GP-40 lb para MK I. MK II. MK III. 

Největší průměr (mm) 126 126 126 

Celková délka (mm) 692 690 690 

Délka bez stabilizátoru 400 400 400 

Celková hmotnost (kg) 17,5 17,6 17,6 

Náplň Amat. 

80/20 

TNT Amat 

60/40 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) 125/41 125/41 125/41 

Hmotnost  náplně kg 2,9 3 3 

Zapalovač N°-29;33;34;38;45;873;  

 

 

Trhavina: Amatol 80/20 a 60/40 ,TNT 

Základní nátěr: tmavě zelený, na špičce červený 

prouţek o síle 2,5 cm a světle zelený prouţek 14 

cm od špičky o síle 25 mm. 

 

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; Mehrzweckebombe 

čeština – Trhavá letecká puma 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА 
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Další odlišné provedení 

GP – 40 lb para                                                           GP – 40 lb 
MK  I. II. a III. se zap  N°33                        MK II. se zap. N° 873 MK I 
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GGPP  ––  5500  LLBB  

MK  I. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly. 

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o 

síle přibliţně 9,7 mm. Zapalovač N°-17 z této pumy 

tvoří i v současné době velmi nebezpečnou munici, 

která můţe být iniciována sebemenším otřesem.    

 

 
Typ  těla GP-50 lb   MK I. 

Největší průměr (mm) 150 

Celková délka (mm) 780 

Délka bez stabilizátoru 381 

Celková hmotnost (kg) 22,7 

Náplň TNT;           Amat. 

                  80/20 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) 125/41 

Hmotnost  náplně kg 4,22           5,36 

Zapalovač N°17,21 a 

hl.N°19 

 

Trhavina: TNT; Amatol 80/20   

Základní nátěr: tmavě ţlutý-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 2,5 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 25 mm. 

 

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА 
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GGPP  ––  112200  LLBB  

MK  I. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly a drob-

ných staveb. Při pouţití hlavového zapalovače N°-19 a roz-

bušek N° 4 nebo 22 se stávala tříštivou. Při pouţití dlouho-

dobého časového zapalovače N°-17 je dodnes velmi nebez-

pečná a schopná aktivace při sebemenším podnětu. Shazova-

ná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 12 

mm.    

 

 
Typ  těla GP-120 lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 206 

Celková délka (mm) 1074 

Délka bez stabilizátoru 535 

Celková hmotnost (kg) 54,5 

Náplň TNT;           Amat. 

                  80/20 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 14,5          11,5 

Zapalovač N°17,21 a hl.N°19 

Detonátor N°4;14;22;23;24;25 

 

Trhavina: TNT; Amatol 80/20   

Základní nátěr: tmavě ţlutý-ţlutozelený, na špičce 

červený prouţek o síle 2,5 cm a světle zelený prou-

ţek 14 cm od špičky o síle 25 mm. 

Rozbušky u zapalovače No-19 No14 zpoţdění 15 

sec; No24 12sec; No23 2,5 sec; No25 1 sec. 

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; (Splitterbombe  

čeština – Trhavá letecká puma 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА 
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GGPP  ––  225500  LLBB  

MK  I. – III. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-17 starý model pro nečekané ničení ţivé síly 

a staveb. Místo hlavového zapalovače je jedna ze tří druhů 

zátek, trubka s počinkou je v těle bomby. Hlavový zapalovač 

se nepouţívá. Při pouţití dlouhodobého časového zapalovače 

N°-17 starý model je dodnes velmi nebezpečná a schopná 

aktivace při sebemenším podnětu. Shazovaná jednotlivě. Pu-

ma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 15 mm.    

 

 
Typ  těla  GP-250 lb   MK I.-III.. 

Největší průměr těla (mm) 260 

Celková délka (mm) 1377 

Délka bez stabilizátoru (mm) 711 

Celková hmotnost (kg) 112 

Náplň TNT 

Fp 02              

AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl / TNT (g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 30,9     28,6 

Zapalovač N°17 starý typ nebo 

N°19; 22 

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na špič-

ce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle zelený 

prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm. 

  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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GGPP  ––  225500  LLBB  

MK  IV. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly a sta-

veb. Při pouţití hlavového zapalovače N°-27;42 nebo 44  

se stávala tříštivou. Při pouţití dlouhodobého časového 

zapalovače N°37 je dodnes velmi nebezpečná a schopná 

aktivace při sebemenším podnětu. Shazovaná jednotlivě. 

Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 15 mm.    

 

 
Typ  těla  GP-250 lb   MK IV. 

Největší průměr těla (mm) 260 

Celková délka (mm) 1400 

Délka bez stabilizátoru (mm) 700 

Celková hmotnost (kg) 104,5 

Náplň TNT;             

Počinová náplň tetryl / TNT(g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 30,3      

Zapalovač N°28;30;37 a hl.N°42; 

27;845 

 

Trhavina: TNT 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na špič-

ce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle zelený 

prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm. 

  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; (Splitterbombe)  

čeština – Trhavá letecká puma (tříštivo-trhavá) 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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GGPP  ––  225500  LLBB  

MK  V. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-17 model II.a III. pro nečekané ničení 

ţivé síly a staveb. Místo hlavového zapalovače je jedna 

ze tří druhů zátek, trubka s počinkou je v těle bomby. 

Hlavový zapalovač se nepouţívá. Při pouţití dlouhodo-

bého časového zapalovače N°-17 model I.-III. je dodnes 

velmi nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny o síle přibliţně 15 mm.    

 

 
Typ  těla  GP-250 lb   MK V. 

Největší průměr těla(mm) 260 

Celková délka (mm) 1400 (1422) 

Délka bez stabilizátoru (mm) 700 (701) 

Celková hmotnost (kg) 104,2 

Náplň TNT;             AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 30,76      30,42 

Zapalovač N°17 mod. II.a III. 

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40 

Základní nátěr: tmavězelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle ze-

lený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm. 

  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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GGPP  ––  225500  LLBB  

MK  V. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-17 model II.a III. pro nečekané ničení 

ţivé síly a staveb. Místo hlavového zapalovače je jedna 

ze tří druhů zátek, trubka s počinkou je v těle bomby. 

Hlavový zapalovač se nepouţívá. Při pouţití dlouhodo-

bého časového zapalovače N°-17 model I.-III. je dodnes 

velmi nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny o síle přibliţně 15 mm.    

 

 
Typ  těla  GP-250 lb   MK V. 

Největší průměr těla(mm) 260 

Celková délka (mm) 1400 (1422) 

Délka bez stabilizátoru (mm) 700 (701) 

Celková hmotnost (kg) 104,2 

Náplň TNT;             AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 30,76      30,42 

Zapalovač N°17 mod. II.a III. 

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40 

Základní nátěr: tmavězelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle ze-

lený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm. 

  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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GGPP  ––  550000  LLBB  

MK   I - III. 

(General Purpose) 
      

Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-17 s antidelaborační zábranou pro 

nečekané ničení ţivé síly a staveb.   Při pouţití dlou-

hodobého časového zapalovače N°-17 je dodnes vel-

mi nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny o síle přibliţně 20 mm. Centrální trubka 

je v hlavě pumy ukončena šroubovou zátkou.  

 
Typ  těla  GP-500 lb   MK  I-III. 

Největší průměr těla(mm) 326 

Celková délka (mm) 1660 

Délka bez stabilizátoru (mm) 900 

Celková hmotnost (kg) 222,5 

Náplň TNT/RDX   AMATOL 

60/40           

Hmotnost  náplně kg 69 64,92 

Zapalovač N°17; 22 

 

Trhavina: TNT  

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   
ruština-FAB(ФАБ)ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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GGPP  ––  550000  LLBB  

MK   IV. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-37 s antidelaborační zábranou pro neče-

kané ničení ţivé síly a staveb.   Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače N°-37 je dodnes velmi nebezpečná a 

schopná aktivace při sebemenším podnětu. Shazovaná jed-

notlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 20 

mm.    

 

 
Typ  těla  GP-500 lb   MK  IV. 

Největší průměr těla(mm) 326 

Celková délka (mm) 1662 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1100 

Celková hmotnost (kg) 222,5 

Náplň TNT   AMATOL 

60/40           

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 69 64,92 

Zapalovač N°37;28;30 a hlavový 

N°42;27;44; 

 

Trhavina: TNT  

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na špič-

ce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle zelený 

prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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!!GGPP  ––  11000000  LLBB!!  

MK  I. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé síly a 

staveb. Při pouţití dlouhodobého časového zapalovače 

N°-37 je dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace 

při sebemenším podnětu. Tento zapalovač je doplňován 

hlavovým zapalovačem N°-845. Pouţitím rozbušek No-

36 a 43 hlavového zapalovače N°-42 a 44 se puma stá-

vá tříštivou. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny pevnosti 70-77 kg/mm
2
 o síle přibliţně 25 

mm.    

 

 
Typ  těla  GP-1000 lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 440 

Celková délka (mm) 2197 (1803) 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1334 

Celková hmotnost (kg) 486,7 

Náplň AMATOL 80/20 

Hmotnost  náplně (kg) 160,6 

Zapalovač N°-27;28;30;37 a 

 hl.N°42;44 

 

Trhavina: AMATOL80/20 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle  5 cm. 

Alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; (Splitterbombe)  

čeština – Trhavá letecká puma (tříštivo-trhavá) 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА 

(OFAB)  
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MMCC  ––  550000  LLBB  

MK  I. 

(General Purpose) 

 
     Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-37 s antidelaborační zábranou pro neče-

kané ničení ţivé síly a staveb.   Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače N°-37 je dodnes velmi nebezpečná 

a schopná aktivace při sebemenším podnětu. Shazovaná 

jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o síle přibliţně 8 

mm.  Místo hlavového zapalovače je zátka. 

 

 
Typ  těla  MC-500 lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 326 

Celková délka (mm) 1790;1448 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1100 

Celková hmotnost (kg) 213,4 

Náplň TNT/RDX;  

60/40            

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 101,24 

Zapalovač N°25;28. 

 

Trhavina: TNT/RDX  

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle ze-

lený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe;   

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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MMCC  ––  225500  LLBB  

MK  II. 

(Medium Capacity) 
    

  Trhavá letecká puma se zvýšenou náplní R.A.F se 

závěsy pro U.S.A.F. s dlouhodobým časovým zapa-

lovačem N°-37   pro nečekané ničení ţivé síly a sta-

veb. Místo hlavového zapalovače je jedna ze tří dru-

hů zátek, trubka s počinkou je v těle bomby. Hlavový 

zapalovač se nepouţívá. Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače N°-37   je dodnes velmi nebez-

pečná a schopná aktivace při sebemenším podnětu. 

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o 

síle přibliţně 8 mm. Plnění je v poměru s hmotností 

pumy 225 lb (102kg) 50%.  

 
Typ  těla  MC-250 lb   MK I.-III.. 

Největší průměr těla(mm) 254 

Celková délka (mm) 1410 

Délka bez stabilizátoru (mm) 698 

Celková hmotnost (kg) 102 

Náplň TNT;             AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 51     50,5 

Zapalovač N°28;30;37    

 hlav. N°27;42;44,845 

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; mittl. Sprengstoff-

gehalt  

čeština – Trhavá letecká puma   
ruština-FAB(ФАБ)ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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MMCC  ––  550000  LLBB  

MK  I. 

(Medium Capacity) 
      

Trhavá letecká puma R.A.F s dlouhodobým časovým 

zapalovačem N°-37 s antidelaborační zábranou pro 

nečekané ničení ţivé síly a staveb.   Při pouţití dlouho-

dobého časového zapalovače N°-37 je dodnes velmi 

nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším podně-

tu. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o 

síle přibliţně 8 mm.  Místo hlavového zapalovače je 

zátka. Poměr plnění je 45-55 %. Tyto pumy byly pou-

ţívány, zejména při průzkumných letech RAF nad měs-

ta. Němci je označovali jako „denní teroristické útoky“. 

 

Typ  těla  GP-500 lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 326 

Celková délka (mm) 1660 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1100 

Celková hmotnost (kg) 213,4 

Náplň TNT/RDX;  

60/40            

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 121 

Zapalovač N°-28;WeCo; 27;35 

 

Trhavina: TNT /RDX 60/40  

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

Alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina –     Mittl. Sprengstoffgehalt;                        

Sprengbombe;  

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА  
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!!MMCC  ––  550000  LLBB!!  

MK  II. 

(Medium Capacity) 
      

Trhavá letecká puma se zvýšenou náplní R.A.F 

s dlouhodobým časovým zapalovačem N°-37 pro neče-

kané ničení ţivé síly a staveb.  Při pouţití dlouhodobé-

ho časového zapalovače N°-37 je dodnes velmi nebez-

pečná a schopná aktivace při sebemenším podnětu. Má 

montáţ hlavového zapalovače, který můţe být nahrazen 

zátkou. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny o síle přibliţně 8 mm. Plnění je v poměru 

s hmotností pumy 499 lb (226,5kg) 50 %.  

 

Typ  těla  MC-500 lb   MK I.-VIII.. 

Největší průměr těla(mm) 328 

Celková délka (mm) 1468 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1041 

Celková hmotnost (kg) 226,5 

Náplň RDX/TNT 

60/40             

AMATOL  

50/50 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně (kg) 107    101,25 

Zapalovač No28;30;37    

hlav. No27;42;44 

 

Trhavina: TNT; AMATOL50/50; AM 60/40 

(99,43 kg); AM.80/20 (82kg);TORPEX –2 

(113,5 kg) 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; mittl. Spreng-

stoffgehalt  

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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MMCC  ––  550000  LLBB  

MK  VII. 

(Medium Capacity) 
  

    Trhavá letecká puma se zvýšenou náplní 

R.A.F s dlouhodobým časovým zapalovačem N°-

37   pro nečekané ničení ţivé síly a staveb.  Při 

pouţití dlouhodobého časového zapalovače N°-

37   je dodnes velmi nebezpečná a schopná akti-

vace při sebemenším podnětu. Má montáţ hlavo-

vého zapalovače, který můţe být nahrazen zát-

kou. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny o síle přibliţně 8 mm. Plnění je 

v poměru s hmotností pumy 511 lb (232kg) 45 

%.  

 

Typ  těla  MC-500 lb   MK I.-VIII.. 

Největší průměr těla(mm) 328 

Celková délka (mm) 1793 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1041 

Celková hmotnost (kg) 232 

Náplň TNT;             AMATOL  

50/50 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 103    101,25 

Zapalovač No28;30;37    

hlav. No27;42;44 

 

Trhavina: TNT; AMATOL50/50; AM 

60/40 (99,43 kg); AM.80/20 

(82kg);TORPEX –2 (113,5 kg) 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, 

na špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a 

světle zelený prouţek 14 cm od špičky o 

síle 2,5 cm.  

alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; mittl. Spreng-

stoffgehalt  

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА  

 



 69 

!!MMCC  ––  550000  LLBB!!  

MK  X. 

(Medium Capacity) 
     Trhavá letecká puma se zvýšenou náplní R.A.F se 

závěsy pro U.S. A.A.F. s dlouho-dobým časovým zapa-

lovačem N°-37   pro nečekané ničení ţivé síly a staveb.  

Při pouţití dlouhodobého časového zapalovače N°-37   

je dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při 

sebemenším podnětu. Typy pum Mk VII.; X.; XI. mají 

přední ogival pumy zesílený a bez zapalovače. Shazo-

vaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o síle při-

bliţně 8 mm. Plnění je v poměru s hmotností pumy 511 

lb (232kg) 45 %. 

 

Typ  těla  MC-500 lb   MK VII;X;XI. 

Největší průměr těla(mm) 328 

Celková délka (mm) 1790 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1041 

Celková hmotnost (kg) 232 

Náplň AMATEX 

51/40/9            

Počinová náplň tetryl / TNT(g) 124 

Hmotnost  náplně (kg) 101,25 

Zapalovač N° 30;37 

  

 

Trhavina: TNT (103 kg); AMATOL 

60/40(99,43 kg); AM.80/20 (82kg);TORPEX –

2 (113,5 kg); RDX/TNT 60/40 (107,15 KG) 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; mittl. Sprengstoffge-

halt  

čeština – Trhavá letecká puma   
ruština-FAB(ФАБ) ФУГАСНАЯ АВИБОМБА  
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MMCC  ––  550000  LLBB  

MK  XIII. 

(Medium Capacity) 
     

 Trhavá letecká puma se zvýšenou náplní R.A.F se 

závěsy pro U.S. A.A.F. s dlouho-dobým časovým zapa-

lovačem N°-37   pro nečekané ničení ţivé síly a staveb. 

Místo hlavového zapalovače je jedna ze tří druhů zátek, 

rozbuška s počinkou je v těle bomby. Hlavový zapalo-

vač se pouţívá ojediněle. Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače N°-37   je dodnes velmi nebez-

pečná a schopná aktivace při sebemenším podnětu. 

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny o 

síle přibliţně 10 mm. Plnění je v poměru s hmotností 

pumy 511 lb (232kg) 45 %. 

 

Typ  těla  MC-500 lb   MK XIII. 

Největší průměr těla (mm) 328 

Celková délka (mm) 1790 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1041 

Celková hmotnost (kg) 232 

Náplň TNT;             AMATOL  

60/40 

Počinová náplň tetryl / TNT (g) 124 

Hmotnost  náplně (kg) 103   99,43 

Zapalovač No28;30;37    

 hlav. No27;42;44,  

 

Trhavina: TNT; AMATOL 60/40; AM.80/20 

(82kg);TORPEX –2 (113,5 kg) 

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, na 

špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a světle 

zelený prouţek 14 cm od špičky o síle 2,5 cm.  

Alternativa názvu MC : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; mittl. Sprengstoffge-

halt  

čeština – Trhavá letecká puma   

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА  
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!!MMCC  ––  11000000  LLBB!!  

MK  I. 

(General Purpose) 
 

     Trhavá letecká puma R.A.F. pro ničení ţivé 

síly a staveb. Při pouţití dlouhodobého časového 

zapalovače N°-37 je dodnes velmi nebezpečná a 

schopná aktivace při sebemenším podnětu. Tento 

zapalovač je doplňován hlavovým zapalovačem 

N°-845. Pouţitím rozbušek N°-36 a 43 hlavového 

zapalovače N°-42 a 44 se puma stává tříštivou.  

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

z ocelolitiny pevnosti 70-77 kg/mm
2
 o síle při-

bliţně 25 mm. Puma má závěsy pro pouţití 

U.S.A.F. Od roku 1944 byly stabilizátory natírány 

červeně při montáţi zapalovače N°-37. 

 

Typ  těla  GP-1000 lb   MK I.  

Největší průměr těla(mm) 451 

Celková délka (mm) 1795 

Délka bez stabilizátoru 1333 

Celková hmotnost (kg) 466 

Náplň AMATEX 9 

Počinová náplň tetryl/TNT(g) - 

Hmotnost  náplně kg 228,2 

Zapalovač N°-27;28;30;37 a 

 hl.N°42;44 

 

Trhavina: AMATOL 50/50 nebo 60/40 

(216,8 kg); Torpex ( 239,6 kg); RDX/TNT 

(228,2 kg).  

Základní nátěr: tmavozelený-ţlutozelený, 

na špičce červený prouţek o síle 1,3 cm a 

světle zelený prouţek 14 cm od špičky o 

síle  5 cm s černým nápisem trhaviny. 

Alternativa názvu GP : 

angličtina – Demolition Aerial Bomb  

                 -(HE) High Explosive Bomb           

němčina – Sprengbombe; (Splitterbombe)  

čeština – Trhavá letecká puma (tříštivo-

trhavá) 

ruština-  FAB (ФАБ) ФУГАСНАЯ 

АВИБОМБА  
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SSAAPP  ––  225500  LLBB  

MK  IV. 

(Semi-Armour Piercing) 
     

Protibetonová puma určená k ničení vysokých 

staveb a opevněných cílů. Vyrobena byla v září 

1940 a od února 1943 plně nahrazuje předchozí 

starší typy. S pouţitím dlouhodobého časového 

zapalovače N°-37, pro nečekané ničení, se dodnes 

stává velmi nebezpečná i při sebemenším otřesu. 

Hloubky jejich zarytí jsou značné. Puma je sha-

zovaná jednotlivě. V průběhu války od května 

1940 bylo vyrobeno 5 typů, které se liší pouze 

v konstrukčních a rozměrových detailech těla a 

v pouţitém zapalovači N°-37; N°-30 (MK-II.) a 

N°-28. Poměr plnění se pohybuje kolem 17-18 %. 
 

Typ  těla  SAP – 250  lb   MK IV. 

Největší průměr těla (mm) 234 

Celková délka (mm) 1250 

Délka těla (mm) 795 

Celková hmotnost (kg) 110 

Náplň TNT  

Obsah náplně (kg) 18,9 

Poměr plnění (%) 17-18 

Počinová náplň    TETRYL 

Zapalovač No – 30 MkII.  

     

Základní nátěr: Ţlutý u typu MKI. nebo 

tmavě zelený.  13 mm široké pruhy bílý a 

světle červený na hlavě pumy, 165 mm od 

hrotu 25 mm široký světle zelený pruh 

s popisem náplně. 

Alternativa názvu SAP : 

angličtina – Semi-Armour Piercing 

(Concrete Piercing Aerial Bomb)                         

němčina –  Halbpanzerbrechend 

čeština – Protibetonová puma 

ruština-  BETAB (БЕТАБ) 

БЕТОНОБОЙНАЯ АВИАБОМБА  

 

 

 

 



 73 

SSAAPP  ––  225500  LLBB  

MK  V. 

(Semi-Armour Piercing) 
  

     Protibetonová puma určená k ničení vysokých staveb a 

opevněných cílů. Vyrobena byla v září 1940 a od února 1943 

plně nahrazuje předchozí starší typy. S pouţitím dlouhodobé-

ho časového zapalovače N°-37, pro nečekané ničení, se 

dodnes stává velmi nebezpečná i při sebemenším otřesu. 

Hloubky jejich zarytí jsou značné. Puma je shazovaná jednot-

livě.     Poměr plnění se pohybuje kolem 17-18 %. Všechny 

pumy se musely zkompletovat se stabilizátorem, přičemţ se 

odstranil ochranný kryt zapalovače.  

 

Typ  těla  SAP – 250  lb   MK V. 

Největší průměr těla (mm) 234 

Celková délka (mm) 1250 

Délka těla (mm) 800 

Celková hmotnost (kg) 111,8 

Náplň TNT/vosk 

Obsah náplně (kg) 18,5 

Poměr plnění (%) 17-18 

Počinová náplň    RDX/TNT 

 

Zapalovač    N°-37  

    

     Základní nátěr: Ţlutý nebo tmavě zelený.  13 mm 

široké pruhy bílý a světle červený na hlavě pumy, 

165 mm od hrotu 25 mm široký světle zelený pruh 

s popisem náplně. Stabilizátor v případě montáţe 

zapalovače No-37 je přebarven načerveno. 

Alternativa názvu SAP : 

angličtina – Semi-Armour Piercing 

(Concrete Piercing Aerial Bomb)                         

němčina –  Halbpanzerbrechend 

čeština – Protibetonová puma 

ruština-  BETAB (БЕТАБ) БЕТОНОБОЙНАЯ 

АВИАБОМБА  
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SSAAPP  ––  225500  LLBB  

MK  V. 

(Semi-Armour Piercing) 
  

     Protibetonová puma určená k ničení vysokých sta-

veb a opevněných cílů. Vyrobena byla v září 1940 a od 

února 1943 plně nahrazuje předchozí starší typy. 

S pouţitím dlouhodobého časového zapalovače N°-37, 

pro nečekané ničení, se dodnes stává velmi nebezpečná 

i při sebemenším otřesu. Hloubky jejich zarytí jsou 

značné. Puma je shazovaná jednotlivě. V průběhu vál-

ky od května 1940 bylo vyrobeno 5 typů, které se liší 

pouze v konstrukčních a rozměrových detailech těla a 

v pouţitém zapalovači N°-37; No-30 a N°-28. Poměr 

plnění se pohybuje kolem 17-18 %. 
 

Typ  těla  SAP – 250  lb   MK V. 

Největší průměr těla (mm) 234 

Celková délka (mm) 1250 

Délka těla (mm) 800 

Celková hmotnost (kg) 111,8 

Náplň TNT/vosk 

Obsah náplně (kg) 18,5 

Poměr plnění (%) 17-18 

Počinová náplň    RDX/TNT 

 

Zapalovač N° – 28;30 MkII. 

a N°-37  

 

Základní nátěr: Ţlutý nebo tmavě zelený.  13 

mm široké pruhy bílý a světle červený na hlavě 

pumy, 165 mm od hrotu 25 mm široký světle 

zelený pruh s popisem náplně. 

Alternativa názvu SAP : 

angličtina – Semi-Armour Piercing 

(Concrete Piercing Aerial Bomb)                         

němčina –  Halbpanzerbrechend 

čeština – Protibetonová puma 

ruština-  BETAB (БЕТАБ) БЕТОНОБОЙНАЯ 

АВИАБОМБА  
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SSAAPP  ––  550000  LLBB  

MK  II. 

(Semi-Armour Piercing) 
  

Protibetonová puma určená k ničení vysokých sta-

veb a betonových opevněných cílů. Vyrobena byla 

v květnu 1940 a debut měla aţ v roce 1943. Hloub-

ky jejich zarytí jsou značné. Puma je shazovaná 

jednotlivě. V průběhu války od května 1940 bylo 

vyrobeno 5 typů, které se liší pouze 

v konstrukčních a rozměrových detailech těla a 

v pouţitém zapalovači N°-37; N°-30 (MK-II.) a 

N°-28. Poměr plnění se pohybuje kolem 17-18 %. 
 

Typ  těla  SAP – 500  lb   MK II. 

Největší průměr těla (mm) 335 

Celková délka (mm) 1560 

Délka těla (mm) 1060 

Celková hmotnost (kg) 220 

Náplň TNT  

Obsah náplně (kg) 40,2 

Poměr plnění (%) 17-18 

Rozbuška No-39 

(1 sec.) 

Počinová náplň  

    

TETRYL 

130 g 

Zapalovač N° – 30 MkII.  

     

Základní nátěr: Ţlutý u typu MKI. nebo 

tmavě zelený.  13 mm široké pruhy, bílý a 

světle červený na hlavě pumy, 165 mm od 

hrotu 25 mm široký světle zelený pruh 

s popisem náplně. 

Alternativa názvu SAP : 

angličtina – Semi-Armour Piercing 

(Concrete Piercing Aerial Bomb)                         

němčina –  Halbpanzerbrechend 

čeština – Protibetonová puma 
ruština-  BETAB (БЕТАБ) БЕТОНОБОЙНАЯ 

АВИАБОМБА  
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SSAAPP  ––  550000  LLBB  

MK  V. 

(Semi-Armour Piercing) 
 

Protibetonová puma určená k ničení vysokých staveb a 

betonových opevněných cílů. Vyrobena byla v říjnu 

1940. S pouţitím dlouhodobého časového zapalovače 

N°-37, pro nečekané ničení, se dodnes stává velmi ne-

bezpečná i při sebemenším otřesu. Hloubky jejich zary-

tí jsou značné. Puma je shazovaná jednotlivě. 

V průběhu války od května 1940 bylo vyrobeno 5 typů, 

které se liší pouze v konstrukčních a rozměrových de-

tailech těla a v pouţitém zapalovači N°-37; N°-30 

(MK-II.) a N°-28. Poměr plnění se pohybuje kolem 18 

%. 

 

Typ  těla  SAP – 500  lb   MK V. 

Největší průměr těla (mm) 335 

Celková délka (mm) 1560 

Délka těla (mm) 1060 

Celková hmotnost (kg) 220 

Náplň TNT  

Obsah náplně (kg) 40  

Poměr plnění (%) 17-18 

Počinová náplň  

    

TETRYL 

130 g 

Zapalovač N° – 37  

 

Základní nátěr: Ţlutý u typu MKI. nebo tmavě 

zelený.  13 mm široké pruhy, bílý a světle čer-

vený na hlavě pumy, 165 mm od hrotu 25 mm 

široký světle zelený pruh s popisem náplně. 

Stabilizátor červený v případě montáţe zapalo-

vače No-37. 

Alternativa názvu SAP : 

angličtina – Semi-Armour Piercing 

(Concrete Piercing Aerial Bomb)                         

němčina –  Halbpanzerbrechend 

čeština – Protibetonová puma 

ruština-  BETAB (БЕТАБ) БЕТОНОБОЙНАЯ 

АВИАБОМБА  
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INC – 5 oz

  a  6,5 oz 

(Incendiary bombs nebo IB) 
     

Na samém počátku pouţívání těchto bílých plecho-

vých pouzder nastal u německých pyrotechniků 

značný chaos, protoţe byly tyto pumy nerozeznatelné 

od pum signálních aţ později se ukázalo, ţe 

v hliníkových pouzdrech je laborována termitová 

zápalná sloţ. Zavedení těchto pum brzy skončilo pro 

jejich malou efektivitu vzhledem k nízké hmotnosti 

141,7 resp. 184,3 g. Pumy se vzájemně nelišili jen 

hmotností, ale i tvarem stabilizátoru, vnitřního pouz-

dra a úderníkové hlavy. K činnosti pumy došlo při 

nárazu na zem  kdyţ setrvačná síla zápalného pouzd-

ra překonala odpor tří zádrţných plíšků  a pouzdro 

s roznětkou narazilo na středový výčnělek hlavy pu-

mičky, coţ mělo za následek zapálení termitové slo-

ţe. 

 

Typ  těla    INC 5oz INC 6,5oz 

Celková hmotnost (kg) 0,1417 0,1843 

Zápalné medium   termit termit         

Zapalovač roznětka roznětka  

  

   Základní nátěr: stabilizátor a  tělo pumy 

v barvě hliníku.   

Alternativa názvu INC: 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština- ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 oz = unce= 28,3495g 
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IINNCC  ––  44  LLBB  

MK  I. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

Zápalná tyčová puma na bázi elektronu a 

termitu shazovaná prostřednictvím kontejne-

rových pum (SBC) nebo INC 250 lb o obsa-

hu 90 a 60 kusů. V průběhu války bylo vyro-

beno celkem 12 typů v počtu 80 milionů 

kusů, které se pohledově, hmotnostně ani 

v základních rozměrech od sebe téměř neliši-

ly. 

      Délka 544 mm, průměr 42 mm a hmot-

nost 1,7 kg je zachována u všech typů. Odli-

šení bylo pouze v barevném značení, šablo-

nování, v délce hoření a v zákeřnosti případ-

ného výbuchu. Zapalovač dvojího typu nára-

zový okamţitý. 

 
Typ  těla  INC – 4  lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 42,4 

Celková délka (mm) 545 

Celková hmotnost (kg) 1,7 

Zápalné medium 

Tělo 

Termit 

   Elektron      

Počinová náplň  (g) 0,11 

Hmotnost  výbušné náplně (g) 0  

Zapalovač Typ-1 

  

Základní nátěr: původní barva termitu 

kovově šedá, na hlavě světle červený 

prouţek ohraničený černými prouţky 

a tmavě červenou barvou, stabilizátor 

nebarvený. 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Stabbrandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИБОМБА  
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IINNCC––  44  LLBB  

MK  II. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

     Zápalná tyčová puma na bázi termitu a elektronu 

shazovaná prostřednictvím kontejnerových pum 

(SBC) nebo INC 250 lb o obsahu 90 a 60 kusů. 

V průběhu války bylo vyrobeno celkem 12 typů 

v počtu 80 milionů kusů, které se pohledově, hmot-

nostně ani v základních rozměrech od sebe nelišily. 

      Délka 544 mm, průměr 42 mm a hmotnost 1,7 

kg je zachována u všech typů. Odlišení bylo pouze 

v barevném značení, šablonování, v délce hoření a 

v zákeřnosti případného výbuchu. Zapalovač dvojího 

typu nárazový okamţitý. Tento typ pumy se na konci 

hoření roztrhne výbuchem černého prachu. 

 
Typ  těla  INC – 4  lb   MK II.. 

Největší průměr těla(mm) 42 

Celková délka (mm) 544 

Celková hmotnost (kg) 1,7 

Zápalné medium elektron 

150 g           

Počinová náplň  (g) 0,11 

Hmotnost  výbušné náplně (g) 13 

černý prach 

Zapalovač  Typ-2 

  

Základní nátěr: původní barva termitu kovově 

šedá, na špičce světle červené víko a prouţek 

o síle 1,3 cm ohraničený tmavě červenou bar-

vou, hlava světle modrá.  

alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Stabbrandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC––  44  LLBB  

MK  III. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

     Zápalná tyčová puma na bázi termitu a elektronu shazovaná prostřednictvím kontejnero-

vých pum (SBC) nebo INC 250 lb o obsahu 90 a 60 

kusů. V průběhu války bylo vyrobeno celkem 12 typů, 

které se pohledově, hmotnostně ani v základních roz-

měrech od sebe nelišily. 

      Délka 544 mm, průměr 42 mm a hmotnost 1,7 kg  

je zachována u všech typů. Odlišení bylo pouze 

v barevném značení, šablonování, v délce hoření a 

v zákeřnosti případného výbuchu. Zapalovač dvojího 

typu nárazový okamţitý. Tento typ vybuchuje po doho-

řívání. 

 
Typ  těla  INC – 4  lb   MK III.. 

Největší průměr těla (mm) 42 

Celková délka (mm) 544 

Celková hmotnost (kg) 1,7 

Zápalné medium elektron 

termit             

Počinová náplň  (g) 0,11 

Hmotnost výbušné náplně (g) 13 

tetryl 

Doba hoření 2-4 min. 

Zapalovač  Typ-2 

  

Základní nátěr: původní barva termitu kovově 

šedá, na špičce světle červené víko a ocelová 

hlava značena tmavě červenou barvou 

s nápisem (2x;4x;), stabilizátor světle modrý.  

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Stabbrandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IIBB  ––  3300  LLBB  JJ  

MK   I. 

(Incendiary bombs) 
Zápalná puma, stabilizovaná padáčkem, obsahující ve svém těle 

stlačený kyslík a benzín nebo náplň v kombinaci metan petrolej. 

Puma je shazovaná ve svazcích.  

Popis: 1 pojistný plíšek; 2 úderník; 3 stlačený kyslík na 6,2 – 7,6 

bar; 4 termitové tělísko; 5 zahřívací tlaková trubka;6 olověná ob-

jímka; 7 dřevěná zátka. 

 
Typ  těla  IB – 30  lb J   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 140 

Celková délka (mm) 533 

Délka těla (mm) 533 

Celková hmotnost (kg) 110 

Zápalné medium  

  BENZÍN  nebo 

METAN - PETROLEJ 

 

  4 litry 

Počinová náplň    termit 

 

  

   Základní nátěr: červené tělo pumy se světle červenými 

pruhy.  

 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Aerial Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  2255  LLBB  

MK  I. 

(Incendiary bombs nebo IB) 

 
     Zápalná pumička vyráběná od roku 1940 

obsahující ve svém těle 7 kusů výmetných zá-

palných tělísek, které jsou vymetány při zarytí 

pumy do terénu. Samotné tělo pumy je z elektro-

nu a její hlava je plněna termitem. Pro shazování 

z větších výšek a zamezení hlubokého zarytí je 

puma opatřena brzdícím padáčkem. Puma je 

shazovaná prostřednictvím kontejnerů (SBC)   o 

obsahu 8 kusů. V průběhu války byly vyrobeny 2 

typy, které se liší pouze v délce stabilizátoru.  

 
Typ  těla  INC – 25  lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 128 

Dálka pumy bez stab.(mm) 483 

Celková délka (mm) 840 

Celková hmotnost (kg) 11,3 

Zápalné medium elektron 

termit             

Doba hoření 2  min. 

Zapalovač Integrovaný 

nárazový 

  

Základní nátěr: stabilizátor a hlava zelená, 

tělo pumy tmavě červené na hlavě 13 mm 

široký světle červený pruh lemovaný stej-

ně širokými černými pruhy. 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina –  Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština- ZAB (ЗАБ) 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  3300  LLBB  

MK  I. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
      

Zápalná pumička obsahující ve svém těle náplň v kombinaci bílého fosforu a kaučuku rozpuš-

těném v benzolu s 10 objemovými procenty vzduchu v zadní části pumy. Činnost je zaloţena 

na promíchání směsi vlivem výbuchu černého pra-

chu a oxidaci bílého fosforu a tím vznícení benzo-

lové náplně. Puma je shazovaná prostřednictvím 

kontejnerů (SBC) o obsahu 8 kusů. V průběhu vál-

ky byly vyrobeny 3 typy, které se liší pouze 

v konstrukčních detailech těla od klasické trubky, 

přes litinu k válcovanému plechu a náplňových 

detailech.  

 
Typ  těla  INC – 30  lb   MK I. 

Největší průměr těla (mm) 127 

Celková délka (mm) 830 

Celková hmotnost (kg) 11,3 

Zápalné medium v gramech 

FOSFOR (g) 

BENZOL (kg) 

KAUČUK (g) 

  

670 

2,72 

140         

Počinová náplň (g) Černý prach 

35  

Hmotnost  výbušné náplně (g)   

Zapalovač No 38 Mk I. 

  

   Základní nátěr: stabilizátor a hlava zelená, 

tělo pumy tmavě červené na hlavě 13 mm 

široký světle červený pruh lemovaný stejně 

širokými černými pruhy. 

Alternativa názvu INC: 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština- ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  3300  LLBB  

MK  II. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

Zápalná pumička obsahující ve svém těle náplň v kombinaci bílého fosforu a kaučuku rozpuš-

těném v benzolu s 10 objemovými procenty vzduchu v zadní části pumy. Činnost je zaloţena 

na promíchání směsi vlivem výbuchu černého prachu a oxidaci bílého fosforu a tím vznícení 

benzolové náplně. Puma je shazovaná prostřednictvím kontejne-

rů (SBC) o obsahu 8 kusů. V průběhu války byly vyrobeny 3 

typy, které se liší pouze v konstrukčních detailech těla od klasic-

ké trubky, přes litinu k válcovanému plechu a náplňových detai-

lech.  

 
Typ  těla  INC – 30  lb   MK II. 

Největší průměr těla(mm) 127 

Celková délka (mm) 830 

Celková hmotnost (kg) 11,3 

Zápalné medium   

FOSFOR  v zapalovači (g) 

BENZOL/ KAUČUK (kg)  

  

250-300 

2,72       

Počinová náplň    Černý prach 

 

Hmotnost  výbušné náplně (g) 35  

Zapalovač N° 846 

Mk I.-III. 

  

Základní nátěr: stabilizátor a hlava zelená, tělo pumy 

tmavě červené na hlavě 13 mm široký světle červený 

pruh lemovaný stejně širokými černými pruhy. 

Alternativa názvu INC: 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  3300  LLBB  

MK  III. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

Zápalná pumička obsahující ve svém těle náplň 

v kombinaci bílého fosforu a kaučuku rozpuštěném 

v benzolu s 10 objemovými procenty vzduchu 

v zadní části pumy. Činnost je zaloţena na promí-

chání směsi vlivem výbuchu černého prachu a oxi-

daci bílého fosforu a tím vznícení benzolové náplně. 

Puma je shazovaná prostřednictvím kontejnerů 

(SBC) o obsahu 8 kusů. V průběhu války byly vyro-

beny 3 typy, které se liší pouze v konstrukčních de-

tailech těla od klasické trubky, přes litinu k válcova-

nému plechu a náplňových detailech.  

 
Typ těla  INC – 30  lb   MK III. 

Největší průměr těla (mm) 127 

Celková délka (mm) 830 

Celková hmotnost (kg) 11,3 

Zápalné medium   

FOSFOR v zapalovači (g) 

BENZOL/ KAUČUK (kg)  

  

250-300 

3,17     

Počinová náplň    Černý prach 

 

Hmotnost  výbušné náplně (g) 35  

Zapalovač No 846 

Mk I.-III. 

  

   Základní nátěr: stabilizátor a hlava zelená, 

tělo pumy tmavě červené na hlavě 13 mm 

široký světle červený pruh lemovaný stejně 

širokými černými pruhy. 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina –  Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština - ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  5500  LLBB  

Phosphorkanister 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

Kanistry plněné samozápalnou směsí lehkého benzi-

nu, fosforu a kaučuku se za příchytky v rozích při-

pevňovaly do shazovacích kontejnerů (SBC 250 lb) o 

obsahu 6 kusů. Na horní ploše jsou dva uzavřené 

otvory – malý je plnící hrdlo o průměru 77 mm a 

výšce 30 mm, velký je distanční víko o průměru 125 

mm a výšce 45 mm.  Puma se pádem na zem rozbila 

ve sletovaných plochách a samovznítila. Rozstřik 

zápalné látky byl aţ do výše 3 m. 

 

Typ  těla    INC 50 LB 

Největší průměr těla(mm) 240x240 

Celková délka (mm) 420 

Celková hmotnost (kg) 24,1 

Zápalné medium   Lehký benzín, 

fosfor, latex    

Počinová náplň    Samozápal 

obsahu 

 

  

   Základní nátěr: červená barva, tělo pumy 

popsáno „Handle with care“ (zacházet opatr-

ně). 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  225500  LLBB  

MK   I. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

Zápalná puma obsahující ve svém těle náplň 

v kombinaci bílého fosforu, síry a surového kaučuku, 

benzolu, benzinu, oleje a části tkaniny. Puma je sha-

zovaná jednotlivě. V průběhu války byly vyrobeny 2 

typy, které se liší pouze v konstrukčních a rozměro-

vých detailech těla a náplni.  

 
Typ  těla  INC – 250  lb   MK I. 

Největší průměr těla (mm) 304 

Celková délka (mm) 1400 

Délka těla (mm) 750 

Celková hmotnost (kg) 110 

Zápalné medium  

TKANINA S BENZÍNEM 

FOSFOR/SÍRA   

SUROVÝ BENZOL (%) 

SUROVÝ KAUČUK (%)  

 

ano 

ano 

90-94 

6-10 

Poměr plnění (%) 33,5 

Počinová náplň    Černý prach 

 

Hmotnost výbušné náplně (g) 300 

Zapalovač No - 36 

Mk I.-II. 

  

Základní nátěr: Stabilizátor je šedý nebo tma-

vě červený, tělo pumy tmavě červené se svět-

le červeným pruhem nad ogivalem.      

 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Aerial Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  225500  LLBB  

MK   II. 

(Incendiary bombs nebo IB) 
 

     Zápalná puma obsahující ve svém těle náplň 

v kombinaci bílého fosforu, síry a surového kau-

čuku, benzolu, benzinu, oleje části tkaniny. Puma 

je shazovaná jednotlivě. V průběhu války byly 

vyrobeny 2 typy, které se liší pouze 

v konstrukčních a rozměrových detailech těla a 

náplni.  

 
Typ  těla  INC – 250  lb   MK II. 

Největší průměr těla (mm) 300 

Celková délka (mm) 1549 

Délka těla (mm) 866 

Celková hmotnost (kg) 87,4 

Obsah náplně (l) 55 

Zápalné medium   

FOSFOR/SÍRA   

SUROVÝ BENZOL (%) 

SUROVÝ KAUČUK (%)  

  

ano 

90-94 

6-10 

Poměr plnění (%) 35,2 

Počinová náplň    Černý prach 

 

Hmotnost výbušné náplně (g) 300 

Zapalovač No - 36 

Mk I.-II. 

  

Základní nátěr: Stabilizátor je šedý nebo 

tmavě červený, tělo pumy tmavě červené  

se světle červeným pruhem nad ogivalem.      

 

Alternativa názvu INC: 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina –  Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IIBB  ––  550000  LLBB  

MK   I. 

(Incendiary bombs) 
 

Zápalná puma obsahující ve svém těle náplň ve směsi bílého 

fosforu. Puma je shazovaná jednotlivě. V průběhu války byl  

vyroben pouze jeden typ.  

 
Typ  těla  IB – 500  lb   MK I. 

Největší průměr těla(mm) 333 

Celková délka (mm) 1676 

Délka těla (mm) 1000 

Celková hmotnost (kg) 226,5 

Zápalné medium    FOSFOR/SÍRA 

72,7 l 

Poměr plnění (%) 32,1 

Počinová náplň     N°1Mk1 

 

Zapalovač No - 30  

  

   Základní nátěr: Stabilizátor je šedý nebo tmavě 

červený, tělo pumy šedé se světle červeným pruhem 

nad ogivalem a v těţišti pumy    

 

Alternativa názvu INC : 

angličtina – Incendiary Aerial Bomb                           

němčina – Brandbombe 

čeština – Zápalná puma 

ruština-  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

АВИБОМБА  
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IINNCC  ––  225500  LLBB  

SSBBCC  ––  225500  LLBB  

(Incendiary bombs nebo IB) 

(Small Bomb Container) 
 

 

Základní a nejvíce pouţívané nosiče 4 lb zá-

palných tyčových pum. Největší byla kontej-

nerová puma N°16 Mk II. 1000 lb s obsahem 

235 kusů INC 4 lb. 
       

 

 

 

 

 

Základní nátěr: tmavě zelená, ţlutá s 

červeným pruhem. 

 

Alternativa názvu INC: 

angličtina – Incendiary Bomb                           

němčina – Stabbrandbombe; Abwurfbehälter 

čeština – Zápalná puma, kontejnerová puma 

 

ruština -  ZAB (ЗАБ) ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИБОМБА 

               RBK (РБК) РАЗОВЫЕ БОМБОВЫЕ  КАССЕТЫ (СВЯЗКИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ  těla    SBC  

250 lb 

INC 

250 lb 

Největší průměr těla(mm) 220x 

295 

300 

Celková délka (mm) 1700 1460 

Celková hmotnost (kg) 170 125 

Nosnost INC-4 lb (ks) 90 60      

Počinová náplň  (g)    

Hmotnost  výbušné náplně (g)    

Zapalovač No-42 El.  

odjištění 
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SBC – 250 lb 

(Small Bomb Container) 
 

Základní a nejvíce pouţívaný nosič 30 lb zápalných pum.   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Typ  těla    SBC  

250 lb 

Největší průměr těla(mm) 220x 

295 

Celková délka (mm) 1700 

Celková hmotnost (kg) 170 

Nosnost INC-30 lb (ks) 8 

Počinová náplň  (g)  

Hmotnost  výbušné náplně (g)  

Zapalovač  El.. 

odjištění 

 

 

  

Základní nátěr: tmavě zelená, ţlutá.   

Alternativa názvu SBC  : 

angličtina – Small Bomb Container                    

němčina – Abwurfbehälter 

čeština – Malý pumový kontejner 

ruština-   (РБК) РАЗОВЫЕ БОМБОВЫЕ  КАССЕТЫ (СВЯЗКИ) 
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NN°°  1177  

MK-I., II. a III. 
                          

 Dnový úderníkový mechanismus chemický časovaný.  

 
 Barva – vyčnívající část úderníkového mechanismu je u časování od 0 do 3 hodin natřena 

červeně. 

  

Konstrukce úderníkového mechanismu N°17 je postavena na třech základních postupových 

principech: 

1. mechanický (vyuţití dopadové energie pro činnost pracovních součástí 

2. chemický (působení acetonu na celuloidový disk a jeho rozleptání) 

3. zajištění proti delaboraci úderníkového mechanismu z těla pumy v době časovaného 

zpoţdění nebo selhávky. 

Pojmenování součástek a dílů úderníkového mechanismu N°17 je provedeno na obr. 1). 

Činnost úderníkového mechanismu je rozloţena do čtyř hlavních fází: 

 

1. Při shozu z letadla dochází k vysunutí závlačky vrtulky a při letu dochází po osmi 

otáčkách k odletu vrtulky a tak k uvolnění nárazníku. K selhání mohlo dojít pouze 

ojediněle v případě, ţe se nevytrhla pojistka vrtulky nebo vlivem velmi nízkých teplot 

a značné předchozí vlhkosti v pumovnici došlo k zamrznutí závitu vrtulky. 

V zapalovači samotném nedochází při pádu pumy k ţádným mechanickým ani che-

mickým změnám. Viz obr 2). 

2. Při dopadu pumy dochází, vlivem setrvačných sil,  k současné činnosti několika uvol-

něných součástí úderníkového mechanismu. Viz obr 3). 

 Nárazník zbavený vrtulky, překonává odpor distanční zpruhy naráţí do tlouku, který 

svojí silou a hmotností společně s drtícím lůţkem ampule rozbíjí skleněnou ampulku 

s acetonem, který se vylévá do prostoru a stéká přes sítko trychtýřem k povrchu celu-

loidového disku, který počíná naleptávat. 

 Součastně se vlivem hmotnosti a setrvačných sil pádového závaţí dochází k jeho po-

sunu společně s napínacím závaţím, které stlačí a tím předpne pruţinu úderníku. Sou-

častně s pádovým závaţím sjíţdí také posuvná objímka antidelaborační zábrany, obě 

Pouţívá se v pumách   GP-250 Lb MK I., II., III., a V. a GP- 500 Lb. MK I. 

II., III. a V. 
  

Působení Časovaní na chemickém principu se zpoţděním ½ aţ 

36 hod. 

Antidelaborační zábrana. 
  

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka zajištěna dopravní pojistkou. 

Odjištění 8 otáček vrtulového kloboučku a dopadu pumy 

2 otáčky úderníkového mechanismu při vyšroubování 

z pumy 

Zapalovač uţívaný s Ţádným 

Průměr vrtulky (mm) 117 

Průměr těla (mm) 28,5 

Celková délka (mm) 323,8 (z pumy vyčnívá 42,5 mm) 
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součásti jsou pevně spojeny šroubem, který se pohybuje v podélném otvoru. Objímka 

uvolní pruţinami tlačené zajišťovací kuličky v šikmé dráţce antodelaboračního zaří-

zení a při zpětném působení síly předpjaté pruţiny úderníku tyto kuličky zabrání 

zpětnému návratu objímky a tak zrušení přepjatosti pruţiny. 

  

3.   Chemická činnost časování začíná působit po dopadu pumy. Ampulka se směsí ace-

tonu a kafru kde jejich reciproční poměr určuje dobu rozpouštění celuloidu a stanovuje 

s určitou tolerancí, závislou zejména na teplotě, časové období od rozbití ampule 

k iniciaci zapalovače je v následujícím pořadí. 
 

Písmenné 

značení typu 

MK I: 

Doba časová-

ní 

N° 17    30 minut   

N° 17A    1 hod.  

N° 17B    2 hod.  

N° 17D    3 hod.  

N° 17E    6 hod.  

N° 17F    8 hod.  

N° 17G    12 hod.  

N° 17H    18 hod.  

N° 17J     24 hod.  

N° 17K   36 hod.  
  

Časovací děj nastává v době styku acetonu a celuloidu. Celuloid
1
 je v zapalovači ve formě 

tuhého rotačního válce (disku), kde výška je zpravidla jednou pětinou průměru. Na dno disku 

tlačí čep číšky která je zvedána silou zpruhy uloţené na zúţené horní straně úderníku. 

V případě ţe dojde k změknutí disku celuloidu natolik, ţe třecí odpory jsou překonány silou 

zpruhy projde čep číšky naleptaným materiálem disku celuloidu a z kuţelové vnitřní plochy 

za pomoci předepjatého úderníku vypadnou zajišťovací kuličky, které naráz uvolní předpjatý 

úderník, který značnou silou naráţí do roznětky v pouzdře s rozbuškou  a přenosnou náplní. 

Viz obr. 4). 

Do té doby, co posuvná objímka antidelaborace nesjela dolů a nebyla zajištěna kuličkami, 

drţela pojistné zaráţky, které omezovaly respektive zajišťovaly  dva protilehlé výstupky číš-

ky, v pohybu nahoru pro případ, ţe by došlo k neţádoucímu rozbití ampule s acetonem v době 

před shozem pumy. 

 

4. Aby nebylo moţné v průběhu časovaného cyklu vyjmout z těla pumy, zapalovač byl kon-

strukčně proveden tak, aby se tělo úderníkového mechanismu N°17, při pokusu o vyšroubo-

vání, pevně spojilo s pouzdrem úderníkového mechanismu do kterého je volně vsunut při za-

šroubování do dna pumy. Celý tento proces zajišťují dvě kuličky v tlačené pruţinou v kónické 

                                                 
1
          Celuloid, jak se v odborné literatuře píše, je tuhý roztok nitrocelulózy v kafru, rohovitá 

látka, rozpustná v acetonu, v alkoholu, octanu ethylnatém; je prudce hořlavý; zpracovává se 

lisováním a používal se k výrobě filmů, desek a tyčí, hraček a laků. Celuloid není stabilní lát-

kou navěky, ale jeho životnost se může počítat na desetiletí, než se začne samovolně rozpadat 

a právě toto období, kolem 60 let od jeho výroby, se stává obzvlášť nebezpečné. 
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dráţce pouzdra úderníku k vnitřní stěně pouzdra úderníkového mechanismu. Při pokusu o 

vyšroubování úderníkového mechanismu dojde k odvalování kuliček v dráţce a na stěně 

pouzdra do stavu úplného zaklínění přičemţ tento odpor postačuje k  uvolnění závitu mezi 

pouzdrem úderníku a pouzdrem číšky. Ostatní závity části pouzder těla úderníkového mecha-

nismu jsou drţeny v podélných dráţkách pojistnými zaráţkami. Po uvolnění závitu o dvě 

otáčky dojde k vytvoření takové vzdálenosti mezi pouzdry, kdy mohou z číšky zajišťovací 

kuličky vypadnout a uvolnit úderník, který narazí do roznětky. Viz obr. 5) Výrobně starší typy 

zapalovačů mely zaráţku namísto zajišťovací kuličky.  

  

     Na spojovacím redukčním dílu jsou v dráţce barevné rozpoznávací pruhy délky zpoţdění. 

N pouzdře úderníku jsou vyryty číslovky doby zpoţdění v hodinách. Tyto údaje nemají prak-

tický význam, důleţitější je rozpoznaní vyčnívajících částí úderníkového mechanismu ze dna 

pumy mezi úderníkovým mechanismem N°17 a N°22. Rozlišení viz obr.6). Od časování 6 

hod do 36 hod. jiţ nejsou vyčnívající části úderníkového mechanismu N°17 nabarveny červe-

ně. 

  

 

Číslo 17      vrchol červený, spodní zelený 

Číslo 17A   vrchol červený, spodní černý 

Číslo 17B   vrchol červený, spodní ţlutý 

Číslo 17D   vrchol červený, spodní modrý 

Číslo 17E    spodní bílý 

Číslo 17F    spodní ţluté 

Číslo 17G   spodní zelený 

Číslo 17H   spodní červený 

Číslo 17J    spodní černý 

Číslo 17K   spodní světlý modrý 
  
Zapalovač typu MK II má stejnou literu a čas zpoţdění  jako MK I. ale nemá antidelaborační 

zařízení.  Typ MK III je podobný jako MK II, aţ na to, ţe má antidelaborační zařízení a má 

větší vnitřní průměr pouzdra úderníku. Stabilizátory pum, které pouţívají typ MK III. mají 

stabilizátory obvykle natřeny červenou barvou. Pumy opatřené úderníkovým mechanismem 

N°17 by neměly být v ţádném případě, i kdyţ nebyly pouţity, zbavovány jiţ našroubovaných 

zapalovačů. 
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 obr. č. 1 
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Obr.  č. 2    
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Obr č. 3            
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Obr. č. 4 
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Obr.č. 5                                                    
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NN°°  2222  

MMKK--II..,,  IIII..  
                          

 Dnový zapalovač okamžitý.  

 

 

Barva –  mosaz, vyčnívající část úderníku 

se závitem má v dráţce povrch natřen 

červeně. 

Zapalovač se skládá z mosazného těla a 

ocelového úderníku odpruţeného zpru-

hou. Dráţka v úderníku a zápustný šrou-

bek zabraňují otáčení úderníku při šroubování vrtulky za letu pumy. Před naloţením pumy do 

letadla je odstraněna závlačka s nápisem a výtaţné lanko pumovnice se upevní na krouţek 

pojistné pruţné spony. Nad závitem těla zapalovače je rýhovaná plocha, která má zúţení pro 

stranový klíč k montáţi na pumu. Křidélka mají čepičku chránící závity před znečištěním. 

Zapalovač je konstrukčně shodný se zapalovačem N°21, pouze jeho křidélka vrtulky mají 

menší rozteč. Typ zapalovače N°22 (MK I.) byl přestavěn a znovu i přes svou zastaralost po-

uţíván ve výzbroji RAF. Zapalovač byl z neznalosti zaměňován za chemický dlouhodobě 

časovaný zapalovač N°17. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouţívá se v pumách   GP-250 Lb MK I., II. 

III.a GP- 50O  Lb. 

MK I. II. a III.   
  

Činnost Okamţitý při dopadu 
  

Dopravní reţim   Kdyţ jsou vrtulka a 

úderník zajištěny do-

pravní pojistkou. 

Odjištění 15 otáček vrtulového 

kloboučku   

Zapalovače uţívaný s Hlavovým N°19 

Průměr vrtulky (mm) 140 

Průměr těla (mm) 27 

Celková délka (mm) 101 
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NN°°  3377  
MK-I., III., IV., IV.*, IV.**,V., V*. a VI. 

                                                   
 Dnový úderníkový mechanismus chemický časovaný.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barva – tělo mosazné „V“ zářez u   MK IV.**, V.* a VI. je opatřen bílou barvou u MK 

IV.,IV.*, „V“ zářez je červený  nebo bezbarvý. 

 

 

Používá se v pumách   GP-250 Lb MK I., II. a 
IV. a GP- 500 Lb. MK I. 
II.a IV. ; 1000, 1900 a 
4000 lb; SAP 250 a500 
Lb MK V.; AP 2000 MK 
I.,II.,III. 
  

Působení Časovaní na chemic-
kém principu se zpož-
děním N° 37, 6 hod.; 
N° 37A, 12 hod.; 
N° 37B, 36 hod.; 
N° 37D, 72 hod.; 
N° 37E, 144 hod.. 
Antidelaborační zábra-
na u MK II..III., IV.,IV.*, 
V. 
Antidelaborační zábra-
na vyřazena u MK IV.**, 
V.* a VI. 
Není vůbec antidelabo-
rační zábrana u MK I. 

Dopravní režim   Když je vrtulka zajiště-
na dopravní pojistkou. 

Odjištění 8 otáček vrtulového 
kloboučku a dopadu 
pumy 
2 otáčky úderníkového 
mechanismu při vy-
šroubování z pumy 

Úderníkový mechanismus 
užívaný s 

Žádným, dříve použí-
vaný s N°845. 

Průměr těla (mm) 50  

Celková délka (mm) 107  (z pumy vyčnívá 
50 mm) 
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Popis činnosti úderníkového mechanismu. 
 

     Zpoţdění resp. dlouhodobá funkce časového úderníkového mecha-

nismu spočívá v rozleptávání celuloidu acetonem. U tohoto druhu úder-

níkového mechanismu se doba časování stanovila počtem celuloidových 

krouţků.  

     Horní část těla úderníkového mechanismu (21) byla zašroubována do 

spodní části těla úderníkového mechanismu (4), tento spoj je těsněn  a 

chráněn kaučukovým těsněním a měkkou pryţovou podloţkou (17). 

Tento dvojitý krouţek doslova pečuje o pevnou, ale křehkou skleněnou 

baňku s acetonem (1) uloţenou v těle úderníkového mechanismu. 

V horní části těla se nalézá vřeteno (20) (v německé literatuře je nazý-

ván ENTSICHERUNGSSCHRAUBE), pryţové těsnění (18) a ocelový 

stahovací krouţek  (19). Při zašroubování vřetena se těmito krouţky   

utěsní vřeteno tak, ţe aceton nemůţe u pum uloţených v zemi hlavou 

vzhůru  vytéct, coţ je velmi nutné, protoţe nálezy pum jsou velmi časté 

v poloze čelní stranou vzhůru. Při netěsném, ne příliš silném zašroubo-

vání,  docházelo k výronu acetonu coţ mělo za následek prodlouţení 

doby časování nebo selhání úderníkového mechanismu pumy. Baňka (1) 

se opírá o zinkové sítko (2), které je vloţeno v zašroubovaném krouţku 

(3), při jejím prasknutí se aceton vylévá do chomáčku vaty, který je ulo-

ţen v pouzdře (7) a odtud dále aceton působí na celuloidové krouţky 

(9), také při nepříznivé poloze bomby vzlíná chomáčkem vaty aceton 

vzhůru. Úderník (14) je tlačen předepjatou pruţinou  (12), uloţí tak té 

energie, kde v pouzdře (11), je zajištěn  16 zajišťovacími kuličkami (13) 

celé pouzdro tlačí také předepjatá pruţina (8).    

     Antidelaborační (detail B) zařízení u MK IV.,IV.*, V.  má na těle 

úderníkového mechanismu pryţový krouţek (16), který má stejný prů-

měr jako pouzdro  roznětky počinové náplně a 

při zašroubování úderníkového mechanismu 

dojde k těsnému spojení ze značným kluzným 

odporem. Při pokusu o vyšroubování je odpor 

pryţového krouţku větší neţ samotný odpor 

závitu převlečné matice (15) Přibliţně po jedné 

polovině otáčky se uvolní 16 zádrţných kuliček 

(13) a předepjatá úderníková pruţina (12) nara-

zí úderníkové pouzdro (11) společně 

s úderníkem (14), úderníkovým šroubem (10) a  

celuloidovým kotoučem (9) na roznětku roz-

bušky. 

     Aceton (detail A) dospěl přes síto a chomá-

ček vaty na celuloid na celuloidové krouţky  

(9) a změkčil je. Ve stanoveném  čase (6) se 

stává přídrţná síla celuloidového krouţku resp. 

krouţků menší neţ je konstantní síla předepjaté 

pruţiny (12). Nakloněná rovina kónické hlavy 

šroubku (10) se vytrhává z celuloidového 

změkčeného krouţku, resp. krouţků a úderník napichuje roznětku rozbušky.  
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     Antidelaborační (detail B) zařízení u MK IV.,IV.*, V.  má na těle úderníkového mecha-

nismu pryţový krouţek (16), který má stejný průměr jako pouzdro  roznětky počinové náplně 

a při zašroubování úderníkového mechanismu dojde k těsnému spojení ze značným kluzným 

odporem. Při pokusu o vyšroubování je odpor pryţového krouţku větší neţ samotný odpor 

závitu převlečné matice (15) Přibliţně po jedné polovině otáčky se uvolní 16 zádrţných kuli-

ček (13) a předepjatá úderníková pruţina (12) narazí úderníkové pouzdro (11) společně 

s úderníkem (14), úderníkovým šroubem (10) a  celuloidovým kotoučem (9) na roznětku roz-

bušky. 

 

 
  
      Úderníkový mechanismus N°37 MK I. typ pouţívaný v letech 1941-42 má sice pravý zá-

vit vřetena, ale nemá antidelaborační zařízení; MK III. typ pouţívaný v letech 1941-42 má 

levý závit vřetena a má antidelaborační zařízení; MK IV. má pravý závit a je podobný s MK 

IV*, ale má prsten ze savého papíru, který signalizuje prasklou ampulku, dále jsou pouţívány 

se stabilizátory nebo vrtulkami natřenými červeně. MK IV.**, V.* a VI. mají vyřazenu anti-

delaboraci a vrtulky jsou bílé. 

  
     Jiţ za války byla doba časování u systému úderníkového mechanismu WE-C

o
 a N° 37 ne-

spolehlivá, coţ Britové asi sotva zamýšleli. I kdyţ pyrotechnici protivníka znejistili zejména 

především u systému  WE-C
o
 konstrukce, zvláštní dlouhé doby časování aţ sto dnů, dosáhly 

toho, ţe pyrotechnici znejistili absolutně. Většina časovaných bomb detonuje jiţ několik ho-

din po shozu, část v nejbliţších pěti dnech, potom opět část mezi devíti a padesáti dny. Tento 

nevyzpytatelný stav znemoţňuje výpočet procentuální chyby ukončeného časovacího období, 

neboť u vodorovné leţící pumy na čtyři hodiny nastavený úderníkový mechanismus WE-C
o
 

byly výbuchy od 10 do 20 hodin normální. U pum, zarytých v zemi, čelem nahoru se prodlou-

ţila doba časování ze čtyř hodin aţ na sto hodin, protoţe tady pracují jen páry acetonu a celu-
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loid měkne velmi pomalu. Ve váleč-

ném roce  1943 detonuje velký počet 

pum mezi dvěmi sty a třemi sty ho-

dinami. 

U pum na povrchu, které byly vy-

staveny mrazu přicházely výbuchy 

často aţ po sedmi týdnech a ojedině-

le aţ po třech měsících.  Důvodem 

pro nefunkčnost dlouhodobého ča-

sového úderníkového mechanismu 

byla často velmi velká výška shozu 

pumy. Potom za letu zledovatělý 

povrch závitů vřetena se nemohl do 

vřeteníku zašroubovat. Na druhé 

straně byla tato velká výška shozu 

někdy dobrá na to, ţe se skleněné 

ampule rozbily nárazem pumy o 

zem. Proto byl asi podíl nevybuch-

lých pum zledovatěním menší, i 

kdyţ pád do měkkých zemin, objek-

tů a vody nebyl vţdy nejtvrdší. Prá-

vě proto a zejména z těchto důvodů 

stanovilo Říšské ministerstvo letec-

tva, kdyţ to místní podmínky dovo-

lovaly, sedmidenní čekací dobu u 

nevybuchlých bomb, i kdyţ úmys-

lem protivníka bylo dlouhodobě 

vyřadit obytná a výrobně-dopravní 

zařízení. (Vyhláška č. 9. o od-

straňování nepřátelské munice 

z 10. ledna 1944). Ne kaţdý 

úderníkový mechanismus je 

N°37. Při identifikaci je nutné 

se drţet základní zásady, kdyţ 

nelze bezpečně stanovit o jaký 

typ úderníkového mechanismu 

se jedná, musí se vţdy jednat 

tak, jakoby šlo o časový úder-

níkový mechanismus N°37. Pro 

efektivnost pyrotechnického 

zásahu, zejména z hlediska 

nároků na zajištění obecné 

bezpečnosti na místě nálezu, je 

pro zasahujícího pyrotechnika 

znalost podobných zapalovačů nezbytná. Rozpoznávacím znamením časových zapalovačů je 

zářez ve tvaru „V“, který je u zapalovačů N°37 v některých případech bezbarvý nebo červený 

tam kde je účinná antidelaborační zábrana, kde je antidelaborační zábrana vyřazena je zářez 

opatřen bílou barvou ( týká se i úderníkového mechanismu N° 53). U poválečného typu vyrá-

běného v letech 1949-58 je zářez ţlutý. 
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NN°°  5533;;  5533AA  
MMKK--II..  

                                                   
 Dnový úderníkový mechanismus chemický krátkodobě časovaný.  

 

 

 

  

Barva – tělo mosazné „V“ zářez u   MK I.. je opatřen 

bílou barvou . 
  
     Tento úderníkový mechanismus  je vzhledově podobný N°37 MK IV, aţ na to, ţe „V“ 

zářez kolem rýhovaného zevnějšku je natřený bíle a nemá ţádné antidelaborační zařízení je 

podobný svým obsahem N°37 MK V. má v kalíšku horní části savý papír, který se obarví 

v případě prasklé ampulky, kam aceton nateče třemi rýhami na závitech šroubu vřetena. Na 

rozdíl od úderníkových mechanismů N°37 je vybaven v horní části úderníku zádrţnými ku-

ličkami, které jsou umístěny mezi šikmou plochou hlavy úderníku a vnitřní plochou mezikruţí 

celuloidového disku. Úderníkový mechanismus je kompletován ampulemi s obarveným ace-

tonem v barvách zelené pro 30 minutové zpoţdění v N°53 a fialový pro hodinové zpoţdění 

v N°53A. Zpoţdění má toleranci ± 30%. Úplně nezavedenou  praxí u RAF byla skutečnost, ţe 

stabilizátory pum byly společně s vrtulkami natřeny bíle. Pád pumy s namontovaným a zajiš-

těným úderníkovým  mechanismem  z výše 3 m byl povaţován za selhávku a puma musela 

být okamţitě zničena, taktéţ zbarvený savý papír v kalíšku horní části těla úderníkového  me-

chanismu zakazoval jeho montáţ na pumu. 

  

Pouţívá se v pumách   GP-250 Lb MK I., II. 

a IV. a GP- 500 Lb. 

MK I. II.a IV. ; 1000, 

1900 a 4000 lb; SAP 

250 a500 Lb MK V.; 

AP 2000 MK I.,II.,III.; 

všechny MC pumy. 
  

Činnost Časovaní na chemic-

kém principu se zpoţ-

děním  

N°53 ….30 minut 

N°53A ..1 hod. 

Nemá antidelaborační 

zábranu. 

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka zajiš-

těna dopravní pojist-

kou. 

Odjištění 8 otáček vrtulového 

kloboučku a dopadu 

pumy  

Úderníkové  mechanismy uţíva-

né s 

Ţádným  

Průměr těla (mm) 50 

Celková délka (mm) 107  (z pumy vyčnívá 

50 mm) 
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Popis činnosti úderníkového  mechanismu. 
 

     Zpoţdění resp. krátkodobá funk-

ce časového úderníkového  mecha-

nismu spočívá v rozleptávání celu-

loidu acetonem. U tohoto druhu 

úderníkového  mechanismu se doba 

časování stanovila počtem celuloi-

dových krouţků.  

     Horní část těla úderníkového  

mechanismu (21) byla zašroubována 

do spodní části těla úderníkového  

mechanismu (4), tento spoj je těsněn  

a chráněn kaučukovým těsněním a 

měkkou pryţovou podloţkou (17). 

Tento dvojitý krouţek doslova peču-

je o pevnou, ale křehkou skleněnou 

baňku s obarveným acetonem (1) 

uloţenou v těle úderníkového  me-

chanismu. V horní části těla se nalé-

zá vřeteno (20) (v německé literatuře 

je nazýván 

ENTSICHERUNGSSCHRAUBE), 

pryţové těsnění (18) a ocelový sta-

hovací krouţek  (19). Při zašroubo-

vání vřetena se těmito krouţky   

utěsní vřeteno tak, ţe aceton nemůţe 

u pum uloţených v zemi hlavou 

vzhůru  vytéct, coţ je velmi nutné, 

protoţe nálezy pum jsou velmi časté 

v poloze čelní stranou vzhůru. Při 

netěsném, nepříliš silném zašroubo-

vání,  docházelo k výronu acetonu, 

coţ mělo za následek prodlouţení 

doby časování nebo selhání úderní-

kového  mechanismu pumy. Pod 

pryţovým těsněním (17) je uloţen 

savý papír (8), který v případě po-

škození skleněné baňky se zbarví 

obarveným acetonem, který k němu 

prolíná třemi dráţkami v závitech 

vřetena a dává výstrahu před montá-

ţí úderníkového  mechanismu do 

pumy (viz. obr. označení písmenem 

„C“).  Baňka (1) se opírá o zinkové 

sítko (2), které je vloţeno 

v zašroubovaném kuţelovém krouţ-

ku (3), při jejím prasknutí se aceton 

vylévá do prostoru nad celuloidové krouţky (9), které naleptává, změkčuje ( viz obr. 

s písmenem „B“) a za pomoci konického krouţku (10) sedmi zádrţných kuliček (6) a konické 
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hlavy předepjatého úderníku (14) působením sil v nakloněných rovinách dojde k posunu 

krouţku (10) vzhůru a jeho vmáčknutí do změkčených celuloidových krouţků, následné 

uvolnění kuliček a vymrštění předepjatého úderníku na roznětku rozbušky počinové náplně.     
 
  
     Ne kaţdý úderníkový mechanismus je N°53. Při identifikaci je nutné se drţet základní zá-

sady, kdyţ nelze bezpečně stanovit o jaký typ úderníkového  mechanismu se jedná, musí se 

vţdy jednat tak, jakoby šlo o časový úderníkový mechanismus N°53. Pro efektivnost pyro-

technického zásahu, zejména z hlediska nároků na zajištění obecné bezpečnosti na místě nále-

zu, je pro zasahujícího pyrotechnika znalost podobných úderníkových mechanismů nezbytná. 

Rozpoznávacím znamením časových úderníkových mechanismů je zářez ve tvaru „V“, který 

je u úderníkových mechanismů N°53  opatřen bílou barvou ( týká se i úderníkového  mecha-

nismu N° 37 MK IV.**, V.* a VI. mají vyřazenu antidelaboraci a vrtulky jsou bílé).   
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NN°°  2288  
MMKK--IIII**..,,  IIIIII..  AA  IIVV..  

                          

 Dnový zapalovač okamžitý.  
 

 

 

 

 

Barva – mosaz nebo hnědá barva 

umělé hmoty. 

Zapalovač se skládá z mosazného 

těla a ocelového úderníku odpru-

ţeného zpruhou. Dráţka v úderníku 

a zápustný šroubek zabraňují otáčení 

úderníku při šroubování vrtulky za 

letu pumy. Nad závitem těla zapalo-

vače je vrubovaná plocha o šířce 16 

mm, která nemá ţádný vrub nebo zářez. Zapalovač je konstrukčně shodný se zapalovačem 

N°30, úderník nemá ostrý hrot, typ zapalovače N°28  MK IV má tělo vyrobené z plastické 

hmoty. 

    Po naloţení pumy do letadla je závlačka spojena s výtaţným lankem pumovnice. Při shozu 

pumy dochází podle předchozího nastavení dle výšky náletu k vytaţení dopravní pojistky (9) 

roztočení křidélek zapalovače (8) o minimálně 2 a maximálně 15 otáček přenosem přes pro-

dlouţenou hřídel (7) ve stabilizátoru pumy na vidličku (6) a pojistnou matici s vidličkou (3) 

po stanoveném počtu otáček dojde k uvolnění mimo závit úderníku. Úderník (2) je drţen od-

pruţenou zpruhou (4) do doby nárazu, kdy setrvačná síla a hmotnost úderníku překoná odpor 

Pouţívá se v pumách    G.P. 250 Lb MK IV, 500 Lb MK 

IV, 1000 Lb, 1900 Lb,a 4000 Lb; 

všechny MC pumy; SAP. 250-Lb. 

MK V, a 500-Lb. MK V; A.P. 

2000 Lb MK 

IV; A.S. 100-, 250-, a 500-Lb. 

MK IV, pouţívané pro nízké 

bombardování; a LC 500 Lb.  
 

Činnost Okamţitý při dopadu 
  

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka  zajištěna do-

pravní pojistkou. 

Odjištění 2 rotace vrtulového kloboučku 

(není úplně našroubována) jinak 

se nastavuje na 13-15.  

Zapalovače uţívaný s Hlavovým N°27, 42 nebo 44 

v AS 100 Lb N°858 

Průměr vrtulky (mm) Dle typu stabilizátoru 

Průměr těla (mm) 51 z těla pumy vyčnívá 40 mm 

Celková délka (mm) 100 
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zpruhy a tupý úderník napíchne zápalku roznětky. Na těle zapalovače (1) je nasunuta kruhová 

pojistka s jazýčkem (5), který zabraňuje neţádoucímu vyšroubování zapalovače z těla pumy. 

Typ Mk II.* je přepracovaný zastaralý typ Mk II., později popisovaný jako Mk III.. Nejnověj-

ší typ Mk IV. je vyroben, místo z drahé mosazi, z umělé hmoty. 

 

 

NN°°  3300  
MMKK--IIIIII..**,,  IIVV..  AA  VV..  

                          

 Dnový zapalovač okamžitý.  

Barva –  mosaz, zářez ve tvaru „U“ je zelený.   

Zapalovač se skládá z mosazného těla a ocelového úder-

níku odpruţeného zpruhou. Dráţka v úderníku a zápustný 

šroubek u typů MK III.* a IV zabraňují otáčení úderníku 

při šroubování vrtulky za letu pumy. Typ MK V. (viz. obr.) 

má místo vodícího zápustného šroubu zabraňujícího rotaci 

úderníku podélný výstupek. Nad závitem těla zapalovače je 

vrubovaná plocha o šířce 16 mm, která nemá ţádný vrub 

nebo zářez. Zapalovač je konstrukčně shodný se zapalova-

čem N°28, úderník má ostrý hrot.  Po naloţení pumy do 

letadla je závlačka spojena s výtaţným lankem pumovnice. 

Pouţívá se v pumách    G.P. 250 Lb MK IV, 500 

Lb MK IV, 1000 Lb, 1900 

Lb,a 4000 Lb; všechny 

MC pumy; SAP. 250-Lb. 

MK V, a 500-Lb. MK V; 

A.P. 2000 Lb MK 

IV; A.S. 100-, 250-, a 

500-Lb. MK IV, pouţí-

vané pro nízké bom-

bardování; a LC 500 Lb.  
 

Činnost Okamţitý při dopadu 

velmi citlivý. 
  

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka  zajištěna 

dopravní pojistkou. 

Odjištění 2 rotace vrtulového klo-

boučku (není úplně na-

šroubována) jinak se na-

stavuje na 13-15.  

Zapalovače uţívaný s Hlavovým N°27, 42 nebo 

44 v AS 100 Lb N°858 

Průměr vrtulky (mm) Dle typu stabilizátoru 

Průměr těla (mm) 51 z těla pumy vyčnívá 40 

mm 

Celková délka (mm) 100 
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Při shozu pumy dochází, podle předchozího nastavení dle výšky náletu, k vytaţení dopravní 

pojistky, roztočení křidélek zapalovače o minimálně 2 a maximálně 15 otáček. Přenosem ro-

tace přes prodlouţenou hřídel ve stabilizátoru pumy na vidličku a pojistnou matici s vidličkou 

po stanoveném počtu otáček dojde k uvolnění mimo závit úderníku. Úderník je drţen od-

pruţenou zpruhou do doby nárazu, kdy setrvačná síla a hmotnost úderníku překoná odpor 

zpruhy a tupý úderník napíchne zápalku roznětky. Na těle zapalovače je nasunuta kruhová 

pojistka s jazýčkem, který zabraňuje neţádoucímu vyšroubování zapalovače z těla pumy. 

N° 30 MK III* a Mk IV jsou podobné jako zapalovače N°28 MK II* a Mk III, aţ na to,, ţe 

mají ostrý dlouhý hrot úderníku a na rýhované horní části těla mají zářez ve tvaru písmene 

„U“ o šířce 16 mm, který je natřen zelenou barvou.   

 

     Ne kaţdý zapalovač je N°30. Při identifikaci je nutné se drţet základní zásady, kdyţ nelze 

bezpečně stanovit o jaký typ zapalovače se jedná, musí se vţdy jednat tak, jakoby šlo o ča-

sový zapalovač N°37 nebo N°53. Pro efektivnost pyrotechnického zásahu, zejména z hlediska 

nároků na zajištění obecné bezpečnosti na místě nálezu, je pro zasahujícího pyrotechnika zna-

lost podobných zapalovačů nezbytná. Rozpoznávacím znamením časových zapalovačů je 

zářez ve tvaru „V“, který je u zapalovačů N°37 v některých případech bezbarvý nebo červený 

tam kde je účinná antidelaborační zábrana, kde je antidelaborační zábrana vyřazena je zářez 

opatřen bílou barvou (týká se i zapalovače N° 53). U poválečného typu vyráběného v letech 

1949-58 je zářez ţlutý.  
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NN°°  5544  
MMKK--II..  

                          

 Dnový úderníkový mechanismus okamžitý.  
 

  

 

 

Úderníkový mechanismus se sestává z mosazného těla (7) s dutinou, ve které je uloţen úder-

ník (5a) na jehoţ hlavě je nalisován kónický setrvačnostní nákruţek (5). V rozšířené dutině 

horní části úderníkového  mechanismu je třemi zápustnými šrouby (3) upevněna zádrţná des-

Pouţívá se v pumách    G.P. 250 Lb MK IV, 500 

Lb MK IV, 1000 Lb, 1900 

Lb,a 4000 Lb; všechny 

MC pumy; SAP. 250-Lb. 

MK V, a 500-Lb. MK V; 

A.P. 2000 Lb MK 

IV; A.S. 100-, 250-, a 

500-Lb. MK V., pouţí-

vané pro nízké bom-

bardování; a LC 500 Lb.  
 

Činnost Okamţitý při dopadu 

velmi citlivý všesměrový. 
  

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka zajištěna 

dopravní pojistkou. 

Odjištění 15 rotací vrtulky 

Úderníkový mechanismus uţí-

vaný s 

Hlavovým N°27, 42 nebo 

44   

Průměr vrtulky (mm) Dle typu stabilizátoru 

Průměr těla (mm) 62 z těla pumy vyčnívá 40 

mm 

Celková délka (mm) 100 
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ka (2), kterou prochází závit vřetena s vidličkou (1). Mezi zádrţnou deskou a dnem dutiny 

horní částí těla úderníkového  mechanismu je volně pohyblivé ocelové mezikruţí resp. dutý 

rotační válec s kónickými stěnami vnitřních ploch (4) úhlově shodnými s kuţelovou plochou 

setrvačnostní objímky hlavy úderníku (5). Úderník se skládá z ocelového těla zakončeného 

kuţelovou hlavou (5a), a prochází setrvačnostní kuţelovou objímkou přičemţ je zajištěn roz-

děleným šroubem vřetene. Úderník je zajišťován a tlačen vzhůru zpruhou (6). Setrvačnostní 

objímka je zajišťována proti rotaci zápustným šroubem s vodícím kolíkem (9) zapadajícím do 

podélné dráţky. Úderníkový mechanismus je zajištěn proti vyšroubování speciální podloţkou, 

kdyţ jeden z devatenácti jazýčků je ohnut nahoru do výřezu v  úderníkovém mechanis-

mu.Kdyţ je puma uvolněna z letadla a je odjištěno vřeteno vrtulek v kuţelové stabilizační 

ploše se rotací přenáší síla na vidličku vřetena úderníkového  mechanismu a ta se po patnácti 

otáčkách zcela vyšroubuje ze závitu zádrţné desky a uvolní tak v prostorovém pohybu dutý 

rotační válec s kónickými stěnami vnitřních ploch (4) a samotný kompletní úderník, který je 

ve své poloze drţen pouze silou zpruhy.  Při dopadu pumy v její podélné ose je setrvačnou 

silou zvětšenou o zhmotnělou hlavu úderníku překonán odpor zpruhy a jehla úderníku napi-

chuje roznětku. Tento úderníkový mechanismus byl konstruován zejména pro nízké nálety 

jako velmi citlivý, proto je opatřen setrvačnostním tělesem (4), které při dopadu pumy šikmo 

nebo kolmo na její podélnou osu se svými setrvačnostními vektorovými silami posune do 

strany a svými styčnými kuţelovými plochami společně s objímkou úderníku zatlačí hrot 

úderníku do roznětky. Úderníkový mechanismus N°54 MK I. zcela nahradil úderníkový me-

chanismus N°30 všech typů pro nízké nálety a byl montován společně s rozbuškami s 11 

sekundovým zpoţděním. Úderníkový mechanismus N°54 se zdánlivě podobá N°28 má však 

větší průměr vyčnívající části těla  ( 61 mm ). N°54 je identický se úderníkovým  mechanis-

mem N°60 

aţ na to, ţe adjustační vřeteno je značně prodlouţené aţ nad těleso úderníkového  mechanis-

mu a není zakončeno vidličkou ve tvaru „U“, ale má tvar T. Úderníkový mechanismus N°60 

je určen pouze pro pumu IB 400 Lb MK I.. 

 

N° 62 
MMKK--II..  

                                                   
 Dnový úderníkový mechanismus 
chemický časovaný.  
Barva – tělo mosazné, zářez ve tvaru „V“ je bezbar-

vý. Vţdy dvě protilehlé lopatky vrtulky jsou natřeny 

bíle. 

Před montáţí úderníkového  mechanismu 

do pumy je závit vřetena chráněn plecho-

vou čepičkou (1)a závity spodní části těla 

jsou chráněny pouzdrem (14). Toto pouz-

dro také překrývá otvor v boční stěně 

spodní části těla úderníkového  mechanis-

mu, který je uzavřen plexisklem (6) za kte-

rým se nachází ţlutý indikační papírek, 

který před namontováním úderníkového  

mechanismu signalizuje poškození aceto-

nové baňky.  Horní část těla úderníkového  

mechanismu (15) byla zašroubována do 

spodní části těla úderníkového  mechanis-

mu (16), tento spoj je těsněn  a chráněn 
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kaučukovým těsněním a měkkou pryţovou podloţkou a zajištěn závrtným šroubkem (17) 

Mosazná baňka s acetonem (5) uloţenou v těle úderníkového  mechanismu. Pod baňkou je 

ocelový hrot (7), který propichuje dno baňky stlačenou vřetenem (3) vidličky (2) V horní části 

těla se nalézá vřeteno (2+3) (v německé literatuře je nazýván 

ENTSICHERUNGSSCHRAUBE) a pryţové těsnění (18). Při zašroubování vřetena po směru 

hodinových ručiček se tímto těsněním utěsní vřeteno tak, ţe aceton nemůţe u pum uloţených 

v zemi hlavou vzhůru vytéct, coţ je velmi nutné, protoţe nálezy pum jsou velmi časté 

v poloze čelní stranou vzhůru. Při netěsném, ne příliš silném zašroubování, docházelo 

k výronu acetonu, coţ mělo za následek prodlouţení doby časování nebo selhání úderníkové-

ho  mechanismu pumy.  Pod krouţkem s hrotem (7) se nachází pouzdro s vatou (8), která na-

sává aceton a přivádí jej skrz vymezovací krouţky (9) k jednotlivým celuloidovým diskům 

(10), kde je ve spodním kónickém mezikruţí zasazena hlava úderníku (12). Různé alternativy 

časování jsou tvořeny jednak koncentrací acetonu nebo mnoţstvím celuloidových disků, kte-

rými jsou nahrazeny mosazné vymezovací krouţky (9).  Úderník (12) je tlačen předepjatou 

pruţinou (11). 

Tento úderníkový mechanismus se svým vnějším vzhledem podobá úderníkovým mechanis-

mům N°37 a N°53 zejména pak ve svém zářezu ve tvaru písmene „V“, který je vytvořen 

uprostřed vroubkované hlavy. 

 

Jiţ za války byla doba 

časování u systému 

úderníkového  mecha-

nismu  N° 62 nespolehli-

vá, coţ Britové asi sotva 

zamýšleli. I kdyţ pyro-

technici protivníka zne-

jistili zejména především 

u systému  WE-C
o
 kon-

strukce, zvláštní dlouhé 

doby časování aţ sto 

dnů, dosáhly toho, ţe 

pyrotechnici znejistili 

absolutně. 

     Většina časovaných 

bomb detonuje jiţ něko-

lik hodin po shozu, část 

v nejbliţších pěti dnech, 

potom opět část mezi 

devíti a padesáti dny. 

Tento nevyzpytatelný 

stav znemoţňuje výpočet 

procentuální chyby 

ukončeného časovacího období, neboť u vodorovné leţící pumy na šest hodin nastavený zapa-

lovač N°62 byly výbuchy od 12 do 25 hodin normální. U pum, zarytých v zemi, čelem nahoru 

se prodlouţila  doba časování z šesti hodin aţ na sto hodin, protoţe tady pracují jen páry ace-

tonu a celuloid měkne velmi pomalu. Ve válečném roce 1943 detonuje velký počet pum mezi 

dvěma sty a třemi sty hodinami. U pum na povrchu, které byly vystaveny mrazu, přicházely 

výbuchy často aţ po sedmi týdnech a ojediněle aţ po třech měsících.  Důvodem pro nefunkč-

nost dlouhodobého časového úderníkového  mechanismu byla často velmi velká výška shozu 

pumy. Potom za letu zledovatělý povrch závitů vřetena se nemohl do vřeteníku zašroubovat. 

Pouţívá se v pumách   GP-250 Lb MK I., II. a IV. a GP- 500 

Lb. MK I. II.a IV. ; 1000, 1900 a 4000 

lb; SAP 250 a500 Lb MK V.; AS 

100,250 a 500 lb; všechny MC pumy. 
  

Činnost Časovaní na chemickém principu se 

zpoţděním N° 62, 6 hod.; 

N° 62A, 12 hod.; 

N° 62B, 36 hod.; 

N° 62D, 72 hod.; 

N° 62E, 144 hod.. 

Nemá antidelaborační zařízení. 

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka zajištěna dopravní po-

jistkou. 

Odjištění 8 otáček vrtulového vřetena zašroubo-

vaného dovnitř horní části těla úderní-

kového  mechanismu nebo při tvrdém 

dopadu pumy  

Úderníkový mechanis-

mus uţívaný s 

Ţádným. 

Průměr těla (mm) 50  

Celková délka (mm) 107  (z pumy vyčnívá 55 mm) 
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Na druhé straně byla tato velká výška shozu někdy dobrá na to, ţe se skleněné ampule rozbily 

nárazem pumy o zem. Proto byl asi podíl nevybuchlých pum  zledovatěním menší, i kdyţ pád 

do měkkých zemin, na svahy, do objektů a vody nebyl vţdy nejtvrdší. Právě proto, a zejména 

z těchto důvodů, stanovilo Říšské ministerstvo letectva, kdyţ to místní podmínky dovolovaly, 

sedmidenní čekací dobu u nevybuchlých bomb, i kdyţ úmyslem protivníka bylo dlouhodobě 

vyřadit obytná a výrobně-dopravní zařízení. (Vyhláška č. 9. o odstraňování nepřátelské muni-

ce z 10. ledna 1944). 
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NN°°  6655  
MMKK--II..  

                          

 Dnový úderníkový mechanismus okamžitý.  
 

Barva –  mosaz, tělo úderníkového  mechanismu nemá ţádný 

identifikační zářez. 

Úderníkový mechanismus se skládá z mosazného těla (3) a 

ocelového úderníku (2) odpruţeného zpruhou (4). Dráţka 

v úderníku a zápustný šroubek (7) u typu MK I. zabraňují 

otáčení úderníku při šroubování vřetena (1) za letu pumy.   

Úderníkový mechanismus je konstrukčně shodný se úderní-

kovým mechanismem N°28, úderník má ostrý hrot.  Po nalo-

ţení pumy do letadla je závlačka spojena s výtaţným lankem 

pumovnice. Při shozu pumy dochází, podle předchozího nastavení dle výšky náletu, 

k vytaţení dopravní pojistky, roztočení křidélek úderníkového  mechanismu o minimálně 2 a 

maximálně 15 otáček. Přenosem rotace přes prodlouţenou hřídel ve stabilizátoru pumy na 

vidličku a pojistnou matici s vidličkou po stanoveném počtu otáček dojde k uvolnění vřetena 

mimo závit úderníku. Úderník je drţen odpruţenou zpruhou do doby nárazu, kdy setrvačná 

síla a hmotnost úderníku překoná odpor zpruhy a ostrý úderník napíchne zápalku roznětky. 

Na těle úderníkového  mechanismu je nasunuta kruhová pojistka s jazýčkem, který zabraňuje 

neţádoucímu vyšroubování úderníkového  mechanismu z těla pumy. 

  

Pouţívá se v pumách    G.P. 250 Lb MK IV, 500 

Lb MK IV, 1000 Lb, 1900 

Lb,a 4000 Lb; všechny 

MC pumy; SAP. 250-Lb. 

MK V, a 500-Lb. MK V; 

A.P. 2000 Lb MK 

IV; A.S. 100-, 250-, a 

500-Lb. MK IV, pouţí-

vané pro nízké bom-

bardování; a LC 500 Lb.  
 

Činnost Okamţitý při dopadu 

velmi citlivý. 
  

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulka  zajištěna 

dopravní pojistkou. 

Odjištění 2 rotace vřetena (není 

úplně našroubováno) jinak 

se nastavuje na 13-15.  

Úderníkový mechanismus uţí-

vaný s 

Hlavovým N°27, 42 nebo 

44 v AS 100 Lb N°858 

Průměr vrtulky (mm) Dle typu stabilizátoru 

Průměr těla (mm) 51 z těla pumy vyčnívá 40 

mm 

Celková délka (mm) 100 
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     Ne kaţdý úderníkový mechanismus je N°65  Při identifikaci je nutné se drţet základní zá-

sady, kdyţ nelze bezpečně stanovit o jaký typ úderníkového  mechanismu se jedná, musí se 

vţdy jednat tak, jakoby šlo o časový úderníkový mechanismus N°37 nebo N°53. Pro efektiv-

nost pyrotechnického zásahu, zejména z hlediska nároků na zajištění obecné bezpečnosti na 

místě nálezu, je pro zasahujícího pyrotechnika znalost podobných úderníkových mechanismů 

nezbytná. Rozpoznávacím znamením časových úderníkových mechanismů je zářez ve tvaru 

„V“, který je u úderníkových  mechanismů N°37 v některých případech bezbarvý nebo čer-

vený tam kde je účinná antidelaborační zábrana, kde je antidelaborační zábrana vyřazena je 

zářez opatřen bílou barvou ( týká se i úderníkového  mechanismu N° 53).  
 

 

 

NN°°  2211  
MK-I., II. 

Dnový zapalovač okamžitý.                           
  

Barva – mosaz, vyčnívající část úderníku se závi-

tem má v dráţce povrch natřen červeně. 

Zapalovač se skládá z mosazného těla a ocelové-

ho úderníku odpruţeného zpruhou. Dráţka 

v úderníku a zápustný šroubek zabraňují otáčení 

úderníku při šroubování vrtulky za letu pumy. 

Před naloţením pumy do letadla je odstraněna 

závlačka s nápisem a výtaţné lanko pumovnice se 

upevní na krouţek pojistné pruţné spony. Nad 

závitem těla zapalovače je rýhovaná plocha, která 

má zúţení pro stranový klíč k montáţi na pumu. 

Křidélka mají čepičku chránící závity před znečiš-

těním. Zapalovač je konstrukčně shodný se zapa-

lovačem N°22 pouze jeho křidélka vrtulky mají 

větší rozteč. Typu zapalovače N°22 (MK I.) před-

cházel zapalovač N° 5B. 

 

  

 

  

Pouţívá se v pumách   GP-120 Lb MK I., II. a GP- 50  Lb. MK I.   
  

Působení Okamţitý při dopadu 
  

Dopravní reţim   Kdyţ jsou vrtulka a úderník zajištěny dopravní pojist-

kou. 

Odjištění 15 otáček vrtulového kloboučku   

Zapalovače uţívaný s Hlavovým N°19 

Průměr vrtulky (mm) 82,5 

Průměr těla (mm) 27 

Celková délka (mm) 101 
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!!  NN°°  884455  !!  
MK-I., III., IV 

                                                   
 Hlavový elektrický zapalovač polohově nástrahový    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro prodlouţení doby náletu byly vytvořeny che-

mické dlouhodobé úderníkové mechanismy, který 

bylo moţné v bezprostřední době po náletu velmi 

snadné odstranit nebo pumu rychle z trosek odvézt. 

Aby k tomuto nemohlo docházet, byla zavedena  

ideální kombinace úderníkového mechanismu N°37 

Mk IV. a elektrického hlavového zapalovače N 

845. Vzájemná kombinace však netrvala věčně, 

bylo to jen do doby vybití baterie nebo jejího zničení zamraze-

ním coţ nebyla neznámá technologie za pouţití suchého ledu a 

acetonu. Ze zápisků německých pyrotechniků se dochoval zá-

znam o závislosti teploty na ztrátě napětí v 1,5 voltovém mono-

článku. Bylo zjištěno, ţe při teplotě mínus 61°C je napětí a 

proud zcela nulový.   Siegfried Wagner z poučení na listu č. 8 

poukazuje na některé mezery německých pyrotechniků 
SPRENGKOMMANDOS. Např. hlavová vyčnívající část zapa-

lovače byla vyrobena z kalené oceli a často, téměř vţdy, se při 

nárazu odlomila a byla tak ztíţena identifikace, protoţe do 

vnitřních částí vnikala zemina nebo zdivo. Aby byla identifikace 

stoprocentní, muselo se přikročit k vyplachování proudem vody, 

přesto bylo mnoho výbuchů těchto pum. Odlomení nemělo vliv 

na funkci zapalovače, protoţe jeho hlavní části byly uloţeny 

níţe a dobře chráněny v těle pumy.  V současné době ţádné nebezpečí nehrozí. 

   

 

Používá se v pumách   GP 1900 LB Mk I. 

GP 1000 LB Mk I. 

GP 500 LB Mk III.a 

IV. GP 250 LB Mk 

III. a IV. 

  
Působení  Nástraha, jaký-

koliv pohyb pu-
mou. 

Dopravní režim   Když je vrtulka 
zajištěna doprav-
ní pojistkou. 

Odjištění 12 otáček vrtulky  
a náraz pumy.  

Zapalovač užívaný s  N° 37Mk IV. 

Průměr těla (mm) 57 

Celková délka (mm) 89 
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Funkce zapalovače: 

Před montáţí zapalovače (A) se do výklenku v boční stěně vloţí monočlánek 1,5V baterie 

(10). Při navěšení pumy do letadla se vytáhne krouţek se závlačkou (29) a výtaţné lanko se 

uchytí za pojistku (30), která se uvolní po opuštění pumy pumovnice. Předepjatá pruţina (31) 

vyzvedne vrtulku z aretačních bloků (32) na hlavě zapalovače a větrné křidélko (22) se počne 

otáčet a vyšroubuje pojistný šroub (2), který uvolní aretační kolík (4), který je aţ do dopadu 

pumy drţen ve své poloze pruţinou (3) (B). Teprve nárazem pumy dojde k překonání síly 

pruţiny (3) hmotou aretačního kolíku (4) natolik, ţe se přesune dopředu a uvolní aretační ku-

ličku (23), která do té doby drţela v patřičné vzdálenosti spínací kontaktní blok (11). Pruţina 

spínacího kontaktního bloku v jeho dutině je silně předepjatá a protlačuje blok pryţovou ob-

jímkou (18) směrem ke kontaktu (28) (C). Doba kterou odpor pryţové objímky způsobí je 

přibliţně 20 sec., coţ postačuje k tomu, aby se rtuťová kapka ve rtuťovém spínači (ampulce) 

uklidnila a usadila v bezpečné poloze. Ampulka je uloţena v loţisku lisované hmoty, coţ za-

braňuje jejímu rozbití. Kontaktní blok spojil sériový elektrický obvod, který je přerušen pouze 

v ampulce, a který sestává z monočlánku (10), vodivé části těla zapalovače, kontaktního blo-

ku (11), rtuťového spínače v ampulce (12) a palníku (7) (D).  Při jakémkoliv směrovém pohy-

bu se ve vytvarované ampulce (12) přelila rtuť přes drátěné kontakty a sepnula elektrický ob-

vod (E), čímţ byla zaţehnuta pilule palníku a plamen prošlehl šlehovou trubkou (27) 

k rozbušce. Excentricky uloţený otvor ve dnu zapalovače slouţil k montáţi kontaktního bloku 

a také k rozpojení kontaktu po demontáţi zapalovače. 
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NN°°  3344  
MMKK--II..  

podobný je N°29 

Hlavový zapalovač nárazový okamžitý.  

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Barva je původního ocelového plechu, tělo mosazné. 
  
 

  Hlavový zapalovač se skládá 

z ocelového bezpečnostního 

kloboučku, mosazného těla a 

ocelového tupého úderníku, 

kompletní dopravní pojistky, 

ocelového nárazníku a pruţiny. 

Horní část těla má šest zářezů, 

do kterých je moţné zasunout 

vidličku dopravní pojistky. Dol-

ní konec je zmenšeného průmě-

ru aby mohl být našroubován do 

pouzdra počinky s rozbuškou. 

Na obvodu je dvanáct důlků, 

které pomáhají blokovacímu 

zařízení zamezit vyšroubování 

zapalovače. Úderník má na hor-

ním konci závitem spojený ná-

razník (přítlačnou desku) zatím 

co spodní strana úderníku má 

tupý hrot. Hliníkový střiţný drát 

prochází tělem zapalovače a 

úderníkem, který drţí ve stabilní 

poloze. Ocelový bezpečnostní 

klobouček má dráţku pro zasu-

nutí vidličky dopravní pojistky, 

která prochází pod nárazníkem. Pod bezpečnostním kloboučkem je předepjatá pruţina, která 

po vytaţení vidličky dopravní pojistky vymrští klobouček a tím se odkryje nárazník. 

     Před naloţením pumy na závěs do letadla se odstraní závlačka vidličky a očko vidličky se 

připojí na trhací karabinu. Vzhledem k tomu, ţe se pumy shazují hromadně uloţené 

Pouţívá se v pumách     F-20 Lb. (stabilizovaná), GP-40 Lb (stabilizovaná) a  

IT- 6 Lb 

Působení Okamţitý při  dopadu 

Dopravní reţim   Kdyţ je bezpečnostní klobouček 

zajištěn vidličkou a vidlička závlačkou. 

Odjištění Okamţitě po opuštění letadla nebo kontejneru 

Zapalovače uţívaný s ţádný 

Průměr vrtulky (mm) nemá 

Průměr těla (mm) 45,7 

Celková délka (mm) 62,5 
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v kontejnerových pumách, musí se po vloţení odstranit také vidlička dopravní pojistky a bez-

pečnostní klobouček je opřen o zábranu v kontejneru.   

Při dopadu tlak zeminy působí na nárazník úderníku, přestřihává se hliníkový střiţný drát a 

úderník naráţí na zápalník roznětky v pouzdře počinky s rozbuškou. 

  Hlavový zapalovač N°29 je starší typ, který neměl v bezpečnostním kloboučku ţádné otvory 

a tak za určitých okolností nepřekonala tlačná pruţina odpor vzduchu a docházelo 

k selhávkám. Navíc bronzový střiţný kolík byl značně odolný při měkkých dopadech. Tyto 

problémy se odstranily, kdyţ byl bezpečnostní klobouček zapalovače N°29 MK I. nahrazen 

děravým kloboučkem a posléze celým zapalovačem N°34. 

  

  

NN°°  1199  
MKs I. a II. 

  

 Hlavový zapalovač nárazový okamžitý.  
Modifikovaná řada staršího typu N° 20 MKs I.-III.  

  Černé nebo hliníkové vrtulky, hliníkový klobouček, mosazné nebo hliníkové 

horní tělo a mosazné spodní tělo.  

     Úderník má obrubu, která omezuje jeho pohyb ve zvětšeném ţlábku spodního těla. Upro-

střed úderníku je zasunut střiţný mosazný 

kolík o průměru 3,9 mm, který prochází 

horní částí těla a úderníkem a zabezpečuje 

polohu úderníku. Na horní části úderníku je 

našroubovaný přítlačný kotouč, který má po 

svém obvodu osm vrubů. Vrtulový klobou-

ček, ke kterému je přinýtováno křidélkové 

pouzdro s vrtulkami má vyřezaný závit pro 

horní část úderníku 

Vrtulový klobouček má v těle dva otvory, 

kterými prochází vidlička pojistky, která 

brání odšroubování kloboučku. Pojistná 

vidlička prochází zapalovačem a na konci je 

zajištěna pojistnou sponkou, která se vyjímá 

při nakládání do letadla. Při odhozu 

z letadla je vytaţena vidlička a vrtulový 

klobouček je volně otáčivý a odpadá po 

šesti otáčkách. Přítlačný kotouč je tak od-

krytý a připravený pro náraz do země. Při 

nárazu dojde k přestřiţení střiţného drátu a 

uvolnění úderníku, která napíchne rozbušku.  

     Zapalovač  N° 20 podobný jako N° 19, 

aţ na to, ţe mají kuţelové styčné plochy 

místo závitu.  

     Zapalovač N° 19 MK I., který byl opě-

tovně zařazen do výzbroje letecké pumy 

GP-250 LbMK I. II. a III., která byla po 

reparaci opět pouţívána.  
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NN°°  3388  
MK-I.,I.M;II.,II.M; 

III. a IV. 

                          

Hlavový úderníkový mechanismus nárazový okamžitý.  

Barva - lakovaný hliník na vrtulkovém kloboučku a bronzové nebo lakované hliníkové tělo. 

  

Úderníkový mechanismus je vyroben z bronzu nebo speciální legované zinkové slitiny sestá-

vá se z těla, úderníku a křidélkového kloboučku. Horní část těla úderníkového  mechanismu 

má čtyři zářezy pro umístění pojistky, která prochází kloboučkem s křidélky a opírá se o tělo 

úderníkového  mechanismu a zamezuje tak rotaci křidélkového kloboučku. Spodní část těla je 

redukována na průměr pouzdra počinky s rozbuškou. Kolem těla je dvanáct důlků, které drţí 

jazyk zajišťovacího zařízení. Úderník a přítlačná deska (nárazník) jsou odlity z jednoho kusu 

a na vrcholu je otvor se závitem.  Výstupky na nárazníku a uvnitř vrtulkového kloboučku za-

mezují silnějšímu utaţení šroubu vrtulkového kloboučku. Hliníkový nebo mosazný střiţný 

drát prochází tělem úderníkového  mechanismu a úderníkem. Čtyři vrtulky jsou integrálně 

odlity a šroub je do kloboučku snýtován. Na boku křidélkového kloboučku je malý otvor pro 

pojistný kolík.      

Pouţívá se v pumách   R.L.-112 Lb. MK VII a MK VII C, 

R.L.-120 Lb, R.L.- 250 Lb, RAF. 

500 Lb. a 550 Lb., G.P-120-Lb, a 

GP-250 a 500 Lb. MK I-III. 
 

Působení Okamţitý při  dopadu  

a citlivý na blízký výbuch. 

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulkový klobouček 

zajištěn sponkou. 

Odjištění 6 otáček vrtulového 

kloboučku 

Zapalovače uţívaný s Dnový N°5 B, N° 21 a 22 

Průměr vrtulky (mm) 69,8 

Průměr těla (mm) 50,8 

Celková délka (mm) 104,5 

Používá se v pumách     F-20 Lb. (stabilizovaná), GP-40 Lb (stabilizovaná)   

Působení Okamžitý při  dopadu 

Dopravní režim   Když je bezpečnostní klobouček 
zajištěn vidličkou a vidlička závlačkou. 

Odjištění Okamžitě po opuštění letadla nebo kontejneru 

Úderníkový mechanismus  
užívaný s 

žádný 

Průměr vrtulky (mm) nezjištěno 

Průměr těla (mm) 50,8 

Celková délka (mm) 63,5 
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 Typy úderníkového  

nismu I.M; II.M; III. a IV. 

Mají dvojici odpruţených 

bezpečnostních zinkových 

nebo mosazných zábran pod 

nárazníkem úderníku, coţ 

zamezuje pohybu úderníku 

při násilném proraţení slabé-

ho křidélkového kloboučku 

při náhodném pádu pumy na 

Úderníkový mechanismus. 

Tyto odpruţené zábrany od-

létnou po šikmých plochách 

po odšroubování křidélkové-

ho kloboučku. 

     Po naloţení pum do leta-

dla nebo kontejnerové pumy 

se odstraní dopravní pojistka 

a vrtulkový klobouček je 

volně otáčivý. Při dopadu 

pumy je tlakem zeminy na 

nárazník úderníku přestřiţen 

střiţný drát a tupý hrot úder-

níku narazí na zápalku roz-

nětky. 

 MK I.M je jako MKI. aţ na 

to, ţe má pár odpruţených 

zinkových zábran; MK II. je 

stejný jako MKI. aţ na to, ţe 

tělo úderníkového  mecha-

nismu a křidélkový klobou-

ček jsou z mosazi a ne ze zinkové slitiny; MK II.M je podobný MK II., ale má odpruţené 

mosazné zábrany; MK III. je jako MK I.M aţ na to, ţe střiţný drát je z mosazi; MK IV. Je 

stejný jako MK II.M, ale má mosazný střiţný drát. 
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NN°°  4455  
MMKK--II..  AA  IIII..  

Podobný je  N°52 I. a II.                       

Hlavový úderníkový mechanismus nárazový okamžitý.  

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Barva – mosazné tělo a Seegerova podloţka, černý křidélkový klobouček   

     Úderníkový mechanismus N° 45 MK I. se sestává  z křidélkového kloboučku, těla a úder-

níku, prodlouţené vestavby s vodítkem jehly. Úderníkový mechanismus je také podobný 44 a 

N°55, ale má kratší vidlici aby se mohla hodit k menším pumám. Šest vrtulek je vţdy v páru 

přinýtováno ke kloboučku.    

Ocelová zaráţka uvnitř klo-

boučku a výstupek na horní 

části těla úderníkový mecha-

nismus zabraňují přiliţ těs-

nému a pevnému zašroubo-

vání. V horní části těla tam je 

uloţena ocelový disk se 

sedmi dírami, který vykoná-

vá funkci větracího kanálu a 

pod lamelou je umístěna 

mosazná plechová membrána 

do které je vletovaná ocelová 

jehla úderníku, který zasahu-

je do vodítka prodlouţené 

vestavby. Na boku těla jsou 

dva otvory, které vyrovnávají 

tlak mezi horní a spodní plo-

chou membrány při pádu 

pumy. Na těle úderníkový 

mechanismus je mosazná 

Seegerova podloţka.  

Zajišťovací závlačka dopravní pojistky je při naloţení do letadla nebo kontejneru vytaţena a 

vrtulkový klobouček je volně pohyblivý. Po 12 otáčkách křidélkový klobouček odpadne a 

odkryje membránu. Při dopadu na zem se membrána prohne a jehla napíchne rozbušku. 

      Úderníkový mechanismus je konstruován pro takzvaný stupňovitý efekt exploze, kdy 

v případě hromadného stromečkového shozu vybuchuje první puma okamţitě při nárazu na 

zem a od tlakové vlny která působí na  vydutou membránu úderníku dojde k výbuchu pumy 

ve vzduchu nad zemí a postupně tak vybuchují další. 

Pouţívá se v pumách     F-20 Lb. (stabilizovaná), GP-40 Lb (stabilizovaná)   

Působení Okamţitý při  dopadu 

Dopravní reţim   Kdyţ je bezpečnostní klobouček zajištěn závlačkou. 

Odjištění 12 otáček křidélkového kloboučku 

Úderníkový mechanismus 

uţívaný s 

ţádný 

Průměr vrtulky (mm) 101,5 

Průměr těla (mm) 44,5 

Celková délka (mm) 63,5 
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     Úderníkový mechanismus N° 45 Mk II. je podobný jako Mk I., aţ na to, ţe dva vzduchové 

výfuky na boku   těla jsou nahrazené třemi větracími otvory v úpatí těla úderníkového mecha-

nismu. Má pouze pět křidélek větrníku a klobouček není nabarven je mosazný a je zajišťován 

novým typem pojistné spony. 

  

 

NN°°  887733  
MK-I. 

  

 Hlavový zapalovač nárazový okamžitý zajištěného typu.  

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nenabarvené ocelové vrtulky a klobouček, mosazné tělo. 

 Pět vrtulek je vyříznuto z jednoho kusu ocelového plechu a přivařeno na klobouček. Na vr-

cholu kloboučku je malá pojistná sponka, která spojuje tělo zapalovače a současně brání to-

mu, aby při našroubování zapalo-

vače nebyla klobouček s vrtulkami 

příliš pevně utaţena. V horní části 

těla zapalovačů je plechová vydutá 

membrána spojená pevně 

s úderníkem. Prohnutí membrány 

za letu zabraňuje 7 větracích otvo-

rů. Šoupátko s roznětkou je uloţe-

no v dráţce těla zapalovače tak, ţe 

na jedné straně je dopruţováno 

předepjatou vzpruhou a druhý ko-

nec zadrţuje ocelová pojistka vlo-

ţená v podélné ose závitu těla za-

palovače.   

     Ve výrobním stavu je roznětka 

mimo dosah úderníku a mimo šle-

hový kanálek. Při odšroubování 

čepičky s vrtulkami vypadne ocelová zaráţka a pruţina vytlačí šoupátko do odjištěné polohy 

tak, ţe je roznětka v jedné linii s úderníkem a šlehovým kanálkem a je neustálým tlakem pru-

ţiny přidrţována. Šlehový kanálek ústí do počinky s rozbuškou. Zapalovač v těle pumy těsní 

koţená podloţka a pruţný pojistný krouţek.   

Pouţívá se v pumách   F. 20lb. a GP-40-lb 

Působení Okamţitý při  dopadu  

a citlivý na blízký výbuch. 

Dopravní reţim   Kdyţ je vrtulkový klobouček 

zajištěn sponkou. 

Odjištění 12 otáček vrtulového kloboučku 

Zapalovače uţívaný s Ţádným. 

Průměr vrtulky (mm) 95,25 

Průměr těla (mm) 44,45 

Celková délka (mm) 76,2 
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     Kdyţ puma odpadne z letadla, nebo kontejnerové pumy je pomocí drátu vytaţena pojistná 

sponka a klobouček s vrtulkami se můţe volně otáčet a asi po 11 otáčkách odpadně z těla za-

palovače. Šoupátko s roznětkou se přesune.  

Zapalovač je konstruován pro takzvaný stupňovitý efekt exploze, kdy v případě hromadného 

stromečkového shozu vybuchuje první puma okamţitě při nárazu na zem a od tlakové vlny 

která působí na  vydutou membránu úderníku, dojde k výbuchu pumy ve vzduchu nad zemí a 

postupně tak vybuchují další. 

  

  

 

Použitý materiál a literatura: 

 

Anglické, německé, francouzské a jiné světové prameny zejména vojenských předpisů. Vlastní 

zdroje, výzkumy a poznámky doplněné zjištěním kolegů pyrotechniků. 

Obrazová část a výkresy zpracované autorem. 

 

1) Belehrungsblatt über Beseitiging feindlicher Abwurfmunition 15.8.1942. 
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