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 Vzhledem k reorganizaci pyrotechnické sluţby došlo i na pyrotechniky odboru 

kriminalistické techniky v Ústí nad Labem. Jejich odloučené pracoviště v Ralsku bylo 

převeleno na Pyrotechnický odbor Policejního prezidia v Praze. Hlavní příčinou byl vznik 

stálé trhací jámy v Ralsku, kterou si PP PČR vzalo pod svou ekonomickou a správní ochranu. 
Po dobu sluţby jsem byl zvyklý pracovat samostatně a iniciativně, chtěl jsem aby, neţ odejdu 

do důchodu, něco z mé práce mohli pouţít i ti mladí, kteří teprve nastoupili, nebo budou 

nastupovat. V České republice nebyla téměř ţádná skripta o válečné munici, proto jsem 
dlouhá léta kreslil obrázky a psal různé texty. Internet v té době policie neměla, a proto bylo 

nutné pročíst mnoho zahraničních válečných předpisů, mnoho odborných knih zejména 

ruských, německých a anglických. Společně s budějovickým pyrotechnikem Antonínem 
Klůcem jsme připravovali knihu o leteckých pumách. Jeho smrt však přišla záhy a tím také 

zemřela připravovaná kniha o munici. I nadále jsem však sbíral materiál. Jednou jsem byl 

osloven svým vedoucím a spoluautorem knihy „POLICEJNÍ PYROTECHNIKA“ zda nechci 

vydat nějaká skripta pro Policejní akademii, a ţe by chtěl nějaké materiály zkonzultovat 

s kolegy na akademii. Měl jsem o munici připravený rukopis, který jsem povaţoval za 

neúplný a nedokončený. 

 
     Jaké bylo moje překvapení, kdyţ jsem dostal do rukou učebnici „POLICEJNÍ 

PYROTECHNIKA“ autorů Ivo Hrazdíry a Milana Kollára, kterou vydalo v roce 2006 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň. Na titulní a zadní straně jsem objevil 

můj rys anglické letecké pumy s otiskem razítka znalce, kterým jsem si značil své výkresy a 

obrázky. Na zadní straně v anotaci je v jedné z posledních vět napsáno “Zvláštní pozornost si 

zaslouţí podrobně zpracovaná kapitola věnovaná munici“. Není se čemu divit vţdyť kniha má 

200 stran a samotná 9. kapitola má 28 stran s většinou vlastními originálními obrazy. Jaké 

překvapení bylo uvnitř, nebudu snad ani komentovat. Dozvěděl jsem se, ţe obrázky vytvořil 
npor. Ing. Aleš Blahut. Musím však uznat, ţe v závěru 1. kapitoly jsem našel poděkování 

mjr.Václavu Bělickému, ţe by mi autor nemohl přijít na jméno? 

 
Autorská práva dostala od pánů JUDr. na frak, ale na tato práva si nehraji, jsem rád, ţe se můj 

rukopis dostal nejen jako ZAMĚŘENÍ K ZÁPOČTU na Policejní akademii ale také na ČVÚT 

fakulta biomedicínského inţenýrství a je prodávána i v zahraničí za 11 euro, i kdyţ z toho nic 

nemám. 
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mjr. Václav Bilický,  

Pyrotechnická služebna PČR OKTE, Ústí nad Labem, 

Ralsko – Kuřívody 800 

471 24 

 

Munice 

Zákonná definice munice je uvedena v zákoně 288/2003 Sb, kterým se mění zákon 119/2002 

Sb o zbraních. 

Obecně ji však můţeme charakterizovat jako bojové prostředky, které vyuţívají energie 

výbušnin k dosaţení cíle a poţadovaného účinku. 
Základem munice jsou výbušniny - látky, schopné výbušné přeměny, coţ je samovolná, 

rychle se šířící chemická reakce, která probíhá za uvolnění velkého mnoţství tepla a vývinu 

plynů.  
Stručné rozdělení výbušnin (doporučuji to druhé znění) 

Podle charakteru výbušné přeměny lze výbušniny rozdělit do čtyř skupin. 

1. Třaskaviny vyznačující se velkou citlivostí k vnějším podnětům (nápich, náraz, tření, 

plamen) a jejichţ charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace, se pouţívají jako 

základní součást iniciátorů munice k iniciaci ostatních druhů výbušnin. 

2. Trhaviny jsou málo citlivé na vnější podněty, a jejichţ charakteristickou výbušnou 

přeměnou je detonace, k níţ musí být přivedeny detonační vlnou třaskavin, se 

pouţívají jako účinné trhací náplně munice. 
3. Střeliviny se vyznačují citlivostí na plamen, přičemţ jejich výbušná přeměna, která 

probíhá podstatně pomaleji neţ u třaskavin a trhavin, dosahuje fáze explozivního 

hoření, která nepřechází do stádia detonace. Střeliviny zastoupené bezdýmnými 

prachy jsou pouţívány jako výmetné náplně střel z hlavně zbraní nebo pohonné hmoty 

reaktivních hnacích jednotek munice. 

4. Pyrotechnické slože, které nelze zařadit do ţádné předešlé skupiny jsou směsi 

hořlavin, okysličovadel a jiných speciálních sloţek V munici plní specifické funkce 

plynoucí z jejich označení (zápalné, osvětlovací, zpoţďovací, autodestrukční atd.).  

Rozdělení výbušnin 

-  
      Výbušniny dělíme podle různých hledisek na několik skupin. Posuzujeme je při tom podle 

účinnosti (deflagrující a brizantní), podle způsobu roznětu (přímé a nepřímé), podle 

bezpečnosti (citlivé, netečné, důlně bezpečné), podle způsobu pouţití (střeliviny, trhaviny, 

třaskaviny), podle chemického sloţení (aromatické nitrolátky, nitraminy, dusičné estery, 

směsné trhaviny, třaskaviny).  

Pravděpodobně nejpřehlednější je rozdělení podle způsobu pouţití na: 

-  

Střeliviny 
     Přímým zásahem plamene se zapalují a relativně rychle hoří, pouţívají se v nábojnicích a 

výmetných náplních palných zbraní. Větší mnoţství po zapálení v uzavřeném prostoru 
přechází ve výbuch, který se vyznačuje malou rychlostí (300–1000m/s). Vesměs jsou značně 

citlivé na tření a nárazy. Patří mezi ně např. černý prach, nitrocelulosové a nitroglycerinové 

střelné prachy, výbušné ledky a jím podobné směsi. 

-  

Třaskaviny 
     Jsou extrémně citlivé látky nebo směsi, které i při nepatrném podnětu mohou vybuchovat. 

Výbušný rozklad můţe vyvolat plamen, zvýšení teploty, tření, slabý náraz, el.proud (u 

některých dokonce i sluneční světlo či slabé akustické vlnění). 
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     Všechny třaskaviny jsou z těchto důvodů velmi nebezpečné a k trhacím účelům se nikdy 
nepouţívají.  

Důleţitou vlastností třaskavin je jejich iniciační schopnost. Svou explozí mohou strhnout k 
výbuchu i méně citlivé trhaviny. Tohoto jevu se prakticky pouţívá v rozbuškách, kde malé 

mnoţství třaskaviny(primární náplň) přivede k explozi sekundární náplň z méně citlivé 

výbušniny (hexogen, pentrit) a ta pak iniciuje celou výbušnou náloţ do níţ je rozbuška 

vloţena. Z obrovského mnoţství popsaných třaskavin se prakticky pouţívá jen omezené 

mnoţství, které vyhovují stabilitou, přiměřenou citlivostí a iniciační silou. 

     Patří mezi ně např. Azid olovnatý a stříbrný, Třaskavá rtuť a stříbro, Diazolátky (Dinol), 

Organické azidy, Acetylidy, Tetrazen, Tricinát olovnatý. 

     Dříve se téţ pouţívali organické peroxidy (HMTD), ale pro vysokou citlivost a niţší 
bezpečnost byly zavrhnuty. 

 

 

Trhaviny 
Výbuchová přeměna trhavin probíhá obvykle jako detonace. Protoţe jejich výbuchem 

vznikají silné rázové vlny, pouţívají se k destrukčním účelům. 

Trhaviny jsou vůči podnětům mnohonásobně méně citlivé neţ třaskaviny. Aby se vyvolala 

jejich detonace, je nutno pouţít silného podnětu, zpravidla detonace jiné výbušniny. K tomu 

slouţí rozbušky a bleskovice. 

Většinu vyráběných trhavin je moţno povaţovat za manipulačně bezpečné. Obvyklými 

nárazy, třením nebo průstřelem z pušky nemohou, resp. nemusí explodovat. Patří sem 
aromatické nitrolátky (tritol, kyselina pikrová, tetryl, hexyl), nitroestery (nitroglycerin, 

nitroglykol, pentrit), cyklické nitraminy (hexogen, oktogen) a jejich vzájemné kombinace 

nebo směsi s okysličovadly (dusičnany, chlorečnany, chloristany). 

 

K výbušninám se řadí téţ výbušné směsi látek (pyrotechnické slože) i kdyţ některé nemají 

vyhraněný charakter výbušnin. Všechny výbušné směsi se z pravidla skládají ze dvou sloţek: 

jedné – hořlaviny, která je schopná oxidace a druhé, která má přebytek kyslíku.  

 

Munice má pro své velmi široké rozšíření a specifické vlastnosti také své zvláštní rozdělení 

do skupin podle druhu vojsk a podle způsobu dopravy na cíl. 
 

Výzbroj jednotlivce: 

- je tvořena maloráţovým střelivem nesených zbraní (pistolí, samopalů, automatických 

pušek a kulometů) 

- ruční reaktivní protitankové a protiletecké zbraně a granátomety ( RPG-75, RPG-
7,9M32M, AGS 17), 

- ruční granáty (RG-4, F1, atd.), 

- signální střelivo (26,5 mm signální náboje, ROs-40,  apod.). 
 

Dělostřelecká munice: 

- střelivo pro klasické dělostřelectvo (kanóny, houfnice apod.) 
- střelivo pro zbraně s výtokem plynů při výstřelu (bezzákluzové kanóny), 

- střelivo pro minomety, 

- střelivo pro salvové raketomety. 

 

Pozemní raketová munice: 

- řízené  rakety 
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Letecká munice: 
- střelivo palubních zbraní (kulomety, kanóny), 

- neřízené a  řízené  střely, 
- shazované prostředky (letecké pumy). 

Ţenijní munice: 

- protitankové miny 

- protipěchotní miny 

- protidesantní miny   

- protilodní miny, 

- výbušné prostředky k budování průchodů minovými poli. 

 
     Munice, která je na cíl dopravována výstřelem z hlavňové nebo raketové zbraně se obecně 

označuje jako střelivo a munice, která nevyţaduje ţádnou zbraň k dopravě na cíl je 

označována jako ostatní munice. 
 

 

Výzbroj jednotlivce  

 

Střelivo do pistolí, samopalů, automatických pušek a kulometů, souhrnně do palných zbraní 

má základní konstrukci spočívající výhradně v jednotném náboji sloţeného z jednotlivých 

muničních prvků nezbytných pro uskutečnění jednoho výstřelu:  

- nábojky, coţ je nábojnice plněná prachovou náplní a opatřená zápalkou. Nezbytná 

k udělení poţadované počáteční rychlosti střely. 
- střely, coţ je část náboje přímo určená k vyvolání poţadovaného účinku v cíli. 

Základní typ pozůstává z pláště a z olověného jádra nebo z pláště, olověné košilky a 

ocelového jádra.  Dále jsou uţívány střely a střelivo svítící, zápalné, průbojné, (nebo 

v kombinacích), cvičné, náhradní, redukované, zástřelné, speciální těţké pro 

odstřelovací pušky, školní atd. 

 

 
       

Ruční protitankové zbraně jsou v současné době a s ohledem na vývoj obrněných vozidel a 

tanků konstruovány na raketovém principu, kde neexistuje interakce mezi vedením a raketou 
(M 72 A1 LAW) oproti starším konstrukcím na principu Davisova kanónu (akce a reakce 

střely a protihmoty) (P-27, Panzerfaust) nebo jako jednokomorové (RPG-7) nebo 

dvoukomorové (RPG-75) bezzákluzové zbraně.   

          Svou konstrukcí se zpravidla jedná o jednorázovou zbraň :  

- tělo slouţící jako hlaveň je vybavená mechanickým nebo elektrickým odpalovacím 

zařízením 

- jednoduchými mechanickými nebo optickým i mířidly,  

- bojovým granátem zpravidla kumulativním, který je dočasně, nebo trvale pevně 
spojen s hnací náplní – reaktivním motorem. 
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Reaktivní protitankový granát 68 mm 

1)mířidla, 2) spoušť, 3) výmetné pouzdro, 4) kumulativní střela, 

5) prachová náplň, 6) spalovací komora, 7) tryska. 

 

 

Ruční protiletadlové prostředky:  
Svou konstrukcí jsou podobné jako ruční protitankové zbraně – zásadní odlišností je elekto – 

mechanické zařízení navádějící střelu po tepelném – infrapaprsku na cíl a sloţitější zařízení 

zajišťující stabilizaci letu 

- mají omezený efektivní dostřel s ohledem na rychlost a výšku cíle, 

- zpravidla infra – navádění.   

 
 

Granátomety současnosti  mají svůj původ od granátů puškových, které 

vrhaly ruční granáty pomocí výstřelu nábojky z běţných pušek a 

nástavce aţ do vzdálenosti 200 m. Soudobé granátomety vrhají granáty 

na vzdálenost aţ 1700m s kadencí 400 ran za minutu. (30 mm 

granátomet AGS-17).  

            
Konstrukce 30 mm náboje VOG –17 viz obr. : 

  

 

1) zapalovač, 2) podloţka, 3) matice, 4) tělo, 5) ocelová pruţina 

6) trhací náplň, 7) vodící obroučka, 8 prachová náplň, 9) nábojnice, 

10) zápalka 
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Ruční granáty 

     Ruční granáty, definované jako malý výbušný nebo chemický muniční prostředek, jsou 

zbraně zahrnuté ve výzbroji kaţdé armády, jakkoli se to zdá neuvěřitelné staly se také velmi 

populární výzbrojí v kriminálních vrstvách a mezi teroristy vzhledem k jejich jednoduchému 

pouţití. Velká zastrašovací síla ručních granátů je dána zejména podvědomím lidí, kteří znají 

účinek ručních granátů pouze z filmů, kde jsou díky zvláštním efektům a zpomaleným a 
znásobeným záběrům dodávány ručním granátům účinky výbuchu, které zdaleka ve 

skutečnosti nemají. Hrozby ručními granáty vyvolávají proto strach a zděšení, kterého mohou 
vyuţívat různé ţivly pouhou demonstrací samotného vzhledu ručního granátu a to hlavně při 

loupeţích, vydírání a únosech. 

     Jednotlivé druhy granátů jsou všeobecně vrhány rukou nebo vystřelovány pomocí 
pěchotních zbraní zejména pušek nebo, v některých případech, mohou být zařízeny pro oba 

způsoby dopravy na cíl. Z těchto důvodů je jejich základní rozdělení na ruční a puškové. 

Granáty, zejména ruční se dále dělí vzhledem ke způsobu iniciace na nárazové a časové nebo 

autodestrukční. 

     Nárazové granáty jsou iniciovány při střetu s překáţkou (nárazem) a pouţívány tam kde 
je potřebné okamţité působení jako u verze útočné (RG-4), protitankové (kumulativní 

účinek a stabilizace letu) nebo roztříštitelné (Molotovův koktejl). 

      

 
Útočný nárazový granát RG-4 

 

 

 
 

 

Ruční protitankový granát RGD-3 
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Časové granáty jsou iniciovány v časovém zpoţdění od okamţiku oddělení vrhové pojistky 
nebo jiného jištění zpravidla v rozmezí 4-6 sec. a pouţívány tam, kde není potřebný kontakt 

s cílem jako u verze obranné (F-1), dýmové nebo zápalné (náplní je bílý fosfor nebo 
kyselina dýmová), chemické (pyrotechnického nebo výbušného typu s náplní dráţdivé látky), 

přilnavé (adhesivní nebo magnetický spoj s místem výbuchu) zábleskové (pro oslepení při 

nočním boji). 

 

 

 

 

Přehled časových zapalovačů ručních granátů: 
A)  otočný perkusní s vypouštěcí pákou 

B)  úderníkový s vrhovou pojistkou UZ 

C) úderníkový s výtaţnou pojistkou „lastovičji 
rep“ (vlaštovčí ocas) 

D) s nárazovým úderníkem mod. 54 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                    Ruční časové obrané granáty A) F-1; B) RG-42; C) 

RGD-5 

 
 

 

RBM-75 jugoslávské výroby 

 

 

Ruční chemický granát s náplní bojové chemické látky 

1) dopravní pojistka, 2) vrhová pojistka, a) páka vrhové pojistky, 

3)tělo zapalovače, 4) objímka, 5) víko s otvory, 6) pouzdro 

zapalovače se zpoţďovačem, 7) granule dráţdivé látky (CS), 
9) tělo granátu, 10) dno. 

 

Dělostřelecká munice 

- střelivo pro klasické dělostřelectvo (kanóny, houfnice apod.) 
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Automatické kanóny  –  střelivo do protiletadlových kanónů 
vycházelo zejména z konstrukčních moţností samotných letadel. 

Zpočátku byly u protileteckých zbraní pouţívány ráţe 20, 23, 25 
a 30 mm.  Vyskytují se také jako palubní střelivo, plavidel a 

pozemní bojové techniky. Střelivo do těchto zbraní je 

protipancéřové, zápalné, trhavé, tříštivé, tříštivotrhavé, nebo 

v jejich kombinacích. 

          Konstrukce – jednotný náboj coţ je pevně spojená nábojka 

plněná prachovou náplní, zpravidla jiţ vybavená elektrickým zápalkovým 

šroubem se střelou. Střely v tomto případě jsou jiţ vybaveny zapalovači a 

stopovkami, které mohou plnit úlohu autodestrukce, střely jsou jiţ vybaveny 
vodícími obroučkami. 

             U automatických kanónů jsou i speciální náboje, které mají zvláštní určení např: – 
nataţení závěru, nebo zejména u bojových letadel náboje vystřelující klamné cíle proti střelám 

– raketám s tepelným naváděním, nebo pro protiradarové maskování. 

 
  

Střelivo pro klasické dělostřelectvo (kanóny, houfnice apod.) 

  

     V dělostřelectvu má termín "granát" 

význam střely, která je jednak v pevném 

spojení s nábojnicí (uváděno jako náboj 

jednotný), podruhé jako střela 

samostatně vkládaná do nábojové 
komory (u děleného náboje). K 

vykonání výstřelu je bezpodmínečné 

pouţití jednotného náboje (kompletní 

sestava (viz obr. 1) nebo granátu a 

nábojky při pouţití dělené sestavy. Oba 

způsoby pouţití byly základem 

válečného dělostřelectva u kanónů a 
houfnic. 

     Jednotný náboj se obvykle skládá ze 

střely, která má ve svém těle uloţenu 
trhavinu nebo jinou vhodnou náplň dle 

svého určení a v mnoha případech je 

iniciován zapalovačem. Nábojnice, která  

je ochranným a manipulačním obalem 

pro prachovou náplň a ostatní části 

nábojky a to při uskladnění, dopravě a 

manipulaci.  

     Při výstřelu musí nábojnice utěsnit 
nábojovou komoru, aby zplodiny hoření 

prachové náplně nemohly unikat 
závěrem zbraně. Mosazná nebo ocelová 

nábojnice musí splňovat pevné a 

hermetické spojení střely s nábojkou. 

Prachová náplň je iniciována ze dna 

pomocí zápalkového šroubu. Pro snadné 

vybíjení má nábojnice dno s dráţkou 
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nebo s obrubou. 
     Vystřelit z kanónu nebo houfnice předpokládá vloţit do nábojové komory kanónu náboj a 

uzavřít závěr, u houfnice vloţit do nábojové komory "granát" (střelu ) a nábojnici s 
proměnnou prachovou náplní. Prachová náplň je přesně definované mnoţství bezdýmného 

prachu potřebné k vymetení "granátu" (střely) stanovenou rychlostí k dosaţení cíle.  

 

Dělostřelecké střely můţeme rozdělit podle různých hledisek, nejčastějšími jsou: 

- podle vztahu k ráţi (ráţové, podkaliberní a nadkaliberní); malé ráţe do 37 mm; střední 

ráţe do 100 mm a velké ráţe nad 100 mm. 

- podle způsobu stabilizace za letu (rotační, šípové), 

- podle bojového uplatnění: 
Střely základního určení jsou určené přímo k plnění hlavního úkolu dělostřelectva 

Střely speciálního určení zabezpečují nebo zkvalitňují plnění hlavního úkolu. 

Střely víceúčelového určení zpravidla spojují vlastnosti střel základního a speciálního 
určení nebo nesou ve svém těle další munici (submunice). 

Střely pomocného určení se pouţívají zejména jako cvičné střelivo s konstantními 
balistickými vlastnostmi pro vyuţití cvičných tabulek střelby, pro zkoušky zbraní a 

jednotlivých částí munice, pro výuku a výcvik obsluhy. 

 

Obecné rozdělení dělostřeleckých granátů (střel) podle určení : 

Základní Speciální Víceúčelové  Pomocné 

Trhavé Dýmové Průbojně-zápalné Cvičné  

Tříštivé Osvětlovací Průbojně – tříštivé Školní 

Tříštivé – šrapnelové Zápalné  Tupé 

Tříštivo-trhavé Zaměřovací, 

zástřelné 

Tříštivo-dýmové Náhradní 

Průbojné průpalné (kumulativní) Agitační Tříštivo-chemické Fiktivní 

Průbojné protipancéřové plné 

nebo s trhavinou 

 Chemické Dýmovo-zápalné Svědečné 

Průbojné protibetonové plné nebo 

s trhavinou 

Biologické Tříštivo-

kumulativní 

Model 

Průbojné protipancéřové 

s výtrţným účinkem 

Nukleární  Kontejnerové Oslepené 

Průbojné protipancéřové jádrové   Poloostré 

   Model v řezu 

 

 

  

Obecný popis konstrukce dělostřeleckého granátu (střely) 
 

Tříštivé střely (O)  
     Tříštivé střely jsou určeny ke střelbě na ţivou sílu a na slabě kryté cíle a 
vzdušné cíle. Tříštivá střela cíle ničí nebo alespoň vyřazuje z boje účinkem 

střepin, které vzniknou z kovového těla střely při explozi její trhavinové náplně. 
Bojová hodnota tříštivých střel závisí na počtu účinných střepin a na prostoru, 

který je těmito střepinami zasaţen. Hlavní charakteristikou tříštivé střely tedy je 

způsob tříštění jejího těla na střepiny. Tříštivé střely mají větší tloušťku stěny těla 

neţ střely trhavé. Náplní byl a zůstává při pozemním pouţití zejména TNT – tritol 
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(trotil), při střelbě proti letadlům se pouţívá výkonnější trhaviny jako oktogen. Dalším 
základním prvkem k zajištění funkce tříštivosti je zapalovač, který je okamţitý a citlivý na 

náraz a brání tak vniknutí střely do překáţky, terénu. Při pouţití tříštivých střel se také 
pouţívají zapalovače časovací nebo přibliţovací (nekontaktní). Z hlediska výlučně 

střepinového účinku jsou konstruovány střely v rozsahu ráţe 50 – 120 mm. U střel větších 

ráţí se na místo střepinového účinku jiţ dostává účinek tlakové vlny. Blízkým druhem 

klasicky tříštivých střel jsou střely plněné elementy ve tvaru ocelových kuliček, válečků, 

krychlí nebo jehel (šipek), které jsou u cíle dráhy letu střely vymeteny z těla střely a svojí 

rychlostí jsou smrtící po celé dráze jejich letu, i kdyţ mají hmotnost několika gramů, u šipek 

je to pouhá polovina gramu. Střely mají své speciální názvy kartáč, rusky (ЩЁТКА), šrapnel 

apod.  
 

Trhavé střely (F)  

 
     Hlavním posláním trhavých střel je ničení obranných zařízení a překáţek, palebných 

postavení, skladů apod. Střela působí v cíli trhavým účinkem plynů, vzniklých při explozi 

trhavinové náplně po dopadu střely do cíle. Aby energie trhaviny byla při výbuchu co nejlépe 

vyuţita, poţaduje se, aby střela vybuchla aţ po proniknutí do určité hloubky v cíli. Proto se 

pro trhavé střely pouţívá hlavový nárazový zapalovač s 

nastavitelným zpoţděním. 

 

Tříštivo-trhavé střely (OF) 

 

     Tříštivo-trhavá střela vznikla z poţadavku co moţná 
nejširší unifikace munice a jejích elementů. Je 

kombinací vlastností trhavé a tříštivé střely. Není zcela 

moţné dostát výhodám střel trhavých a střel tříštivých 

z důvodů konstrukčních, proto zde rozhoduje ráţe. U 

střel do ráţe cca. 122 mm převládá účinek tříštivý nad 

trhavým a u střel větších ráţí je tomu naopak. Aby 

tříštivo-trhavá střela mohla být pouţita jako tříštivá 
nebo pouze jako trhavá, musí být vybavena 

zapalovačem s nastavitelným zpoţděním. Pro tříštivý 

účinek se zapalovač nastaví na funkci okamţitou a pro 
trhavý účinek na funkci se zpoţděním. 

   

 

 

 

Protipancéřový  
     Protipancéřové střely jsou určeny k ničení techniky chráněné odolným pancířem. 

Konstruovány jsou tak aby zabezpečily proraţení pancíře kinetickou energií a po proraţení 
zničily ţivou sílu ukrytou za ním zejména svoji zbytkovou pohybovou energií a střepinami 

z vyraţeného otvoru, případně výbuchem trhaviny uloţené ve střele nebo zápalnou látkou. 
Protipancéřové střely s trhavinou mají konstrukci těla z vysokolegované a tepelně zpracované 

oceli. Tělo má poměrně malou dutinu, ve které je uloţena výkonná trhaviny a je uzavřena 

zapalovačem zpravidla opatřeným stopovkou. Na přední části střely je někdy připájena 

Makarova čepice opatřena balistickou kuklou. Makarova čepice je vyrobena ze stejného 

materiálu, jako tělo střely jen je tepelně zpracována na niţší mechanickou odolnost. Balistická 

kukla je vyrobena z ocelového plechu a pouze zlepšuje balistické vlastnosti střely. 
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Protipancéřové jádrové střely 

     Protipancéřové jádrové střely ničí obrněné cíle 

průnikem pancíře tvrdým těţkým jádrem v důsledku 

vysoké kinetické energie, počáteční rychlost střel se 
pohybuje mezi 1500 –2000 m/s  a je snaha ji stále 

zvyšovat, jádra těchto střel jsou stále vyvíjena a  

vylepšována. Jádro je ve své podstatě karbid wolframu 
vytvořený ţíháním wolframového prášku s daným 

mnoţstvím uhlíku, který se v podobě prášku mísí 

s práškem pojícího kovu, kterým je obvykle kobalt, 

nikl, hliník a čisté ţelezo v objemu přibliţně 5% na daný kov a tato 

směs o určitém zrnění se při teplotě přibliţně 1350°C slinuje. Jádro 

má značnou měrnou hmotnost 15-19 g na cm
3
. 

      Konstrukce těchto střel bývá zpravidla podkaliberní, kde je jádro neseno střelou se 

šípovou stabilizací a oddělitelnými částmi, kaliberní střely nejsou však výjimkou.  
Podklaiberní střely mají dvě základní konstrukce, které charakterizovaly jednotlivé typy. Byly 

to střely s pevnými a s oddělitelnými vodícími nákruţky a obroučkami. U střely s pevnými 
vodícími nákruţky a obroučkami byly vodící obroučky nedílnou součástí projektilu. Tak jak 

střela opustila hlaveň, v takovém stavu zůstávala po celou 

dobu letu a také v takovém zcela nezměněném stavu 

dopadla na cíl. U střely s oddělitelnými vodícími nákruţky 

a obroučkami docházelo za letu k oddělení tří nebo více 

částí, ze kterých byly sloţeny vodící obroučky a nákruţky, 
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kterým se také jinak říkalo botičky. Po průchodu granátu hlavní se vodící obroučky oddělily a 
tak značně klesl odpor střely na dráze letu a ta mohla letět rychleji a dál.  

 
 

Protibetonové střely. 

     Vznikem jednotlivých a liniových ţelezobetonových opevnění a jiných pevných staveb 

zákonitě došlo k vývoji protipancéřového střeliva, které v ţádném případě nebylo schopné 

probít betonové stěny silné i jeden metr. Konstrukce střely se zaměřila na masivní tupou hlavu 

střely vyrobenou z velmi tvrdé legované oceli a silné stěny. Funkce kukly a Makarovy čepice 

byla shodná jako u protipancéřových střel. Ráţe střel prakticky neklesala pod 150 mm. Také 

laborace trhavin měla svá specifika, do přední části dutiny se vkládala kůţe nebo dřevo 

z důvodů utlumení nárazu a sníţení maximálního napětí v lisovaných tělíscích TNT, také 

mezi tělíska se vkládal parafinovaný papír sniţující vzájemné tření. 
 

Kumulativní střely. 

     Popsané typy protipancéřových střel jsou v kategorii střel průbojných. Vedle toho však 

existují protipancéřové střely průpalné neboli kumulativní, funkčně úplně odlišné od 

klasických protipancéřových.  Vývoj, který ve svém důsledku vedl k vynálezu tohoto typu 

munice, začal v osmdesátých letech 19. století. Americký vynálezce Monroe tehdy náhodou 

objevil, ţe kdyţ se z kousku trhaviny vytvaruje mistička, 

dutou stranou se poloţí na ocelový plát a odpálí, potom 

vzniklý důlek v ocelovém plátu odpovídá tvarem a 

velikostí vyduté části této mističky.   
Monroe svůj objev prezentoval jako technickou kuriozitu 

a vyuţíval jej k zcela nevojenským účelům, například k 

vypalování reklamních nápisů do ocelových desek. 
Všeobecně se pro tento jev vţil výraz Monroeův efekt. Po 

první světové válce přišel německý inţenýr Neumann na 

to, ţe pokud do mističky z výbušniny vloţíme stejně 

vytvarovaný plíšek, efekt se ještě zesílí, někdy aţ do té 

míry, ţe dojde k proraţení plátu.  

Aţ v roce 1938 Švýcar Mohaupt předvedl produkt svých výzkumů 

v Zürichu vojenským atašé z různých zemí jako novou a účinnou 
výbušninu, kterou sám vynalezl. Výměnou za své tajemství 

poţadoval obrovskou sumu peněz. Vojenští odborníci, vyslaní do 

Zürichu hlavními světovými mocnostmi, si však velmi brzy 
uvědomili, ţe neviděli ţádnou novou trhavinu, ale pouze v praxi 

vyuţitý vylepšený Monroe-Neumannův efekt. A tak ponechali 

odborníci Mohauptovi jeho tajemství a pustili se do vlastních 
pokusů. Výsledkem byl vynález kumulativní náloţe.   

Výbušná náplň uvnitř kumulativní náloţe měla tvar válce 

s kuţelovitým nebo kulovitým vybráním na jednom konci. Tato 

dutina, ve tvaru trychtýře s vrcholovým úhlem menším neţ 90° nebo 

číšky, byla vyloţena kumulativní vloţkou, nejčastěji měděnou. 
Vloţka však dutinu nevyplňovala, pouze rovnoměrně potahovala její 

stěny. Iniciace roznětky hlavového zapalovače v duté špičce střely 
vytvořila šlehovou vlnu plamene, který prošel dutinou kumulativní 

vloţky a šlehovou trubicí k rozbušce umístěné u dna granátu kde 

iniciovala trhavinu jejíţ  detonační vlna  prošla náloţí aţ ke 
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kumulativní vloţce. Postupným borcením kumulativní vloţky se vytváří rychlá část 
kumulativního proudu – kumulativní paprsek a pomalá část kumulativního proudu – tlouk. 

Pro velikost průrazného účinku má zásadní význam pouze kumulativní paprsek, jehoţ délka, 
rychlost, jednotková hmotnost a spojitost určují velikost průrazu. Velikost průrazu byla také 

omezena u rotačních střel na celou polovinu, proto vývoj konstrukce střel přešel ke střelám 

nerotujícím to je stabilizovanými křidélky zprvu velikosti ráţe, později nadráţovými při 

potřebě zkvalitnění přesnosti střelby. Rotaci křídly stabilizující střely omezují některé 

konstrukční prvky, jako jsou volně otočné (plovoucí) vodící obroučky nebo uloţení 

kumulativní náloţe v loţiscích případně se přikročilo k hladkým hlavním bez dráţek a polí. 

  

Střely speciálního určení ničí ţivou sílu zamořením terénu různými 
bojovými chemickými látkami chemické střely, shodně jsou 

konstruované dýmové a radioaktivní střely rozdíl je pouze v jejich 

plnění (bílý fosfor, kyselina dýmová nebo nosiče záření β , γ) prostředky 
jsou rozmetány výbuchem trhaviny. Pro vyvolání poţárů jsou 

konstruovány zápalné střely tak, ţe v e střele jsou jednotlivá tělíska se 

zápalnou látkou a záţehovou směsí, která jsou do prostoru, ve 

stanoveném čase, rozmetána výmetnou sloţí. Agitační a biologické 

střely mají v těle pouzdra s letáky nebo infikovaným hmyzem nebo 

jinými toxickými látkami. Nukleární střely plněné např. plutoniem jsou 

konstrukčně sloţité. Řízené dělostřelecké střely jsou prozatím 

posledním výstřelkem dělostřelecké munice. Střely mohou být 
vystřelovány z jakékoliv hlavně kanónu, jsou stabilizovány křídly a mají 

přídavný raketový motor. Na dráze sestupu zachytí vyhledávací laserové 

zařízení signál označeného cíle a po vyhodnocení prostřednictvím 

automatického servosystému nastaví své řídící plochy křídel a zasáhne 

cíl. 

 

Zapalovač 
Dělostřelecké střely mají na svém těle namontovány prvky iniciačního impulsu, které mají 

souhrnný název zapalovač. Podle toho, kde jsou na střele zapalovače umístěny,  hovoříme o 

nich jako o hlavových nebo dnových. Všechny dělostřelecké střely pouţívající ke své funkci 
trhavinu mají zapalovače s rozbuškou ostatní střely, které potřebují výmetnou náplň, jsou 

opatřeny zapalovačem s roznětkou nebo palníkem. Odjištěný zapalovač na střele je velmi 

nebezpečný a podle konstrukce jsou nejnebezpečnější 

zapalovače mechanické s okamţitou nápichovou 

funkcí. Dále jsou konstrukčně rozdílné zapalovače 
časovací, u kterých je obsluhou nastaven čas výbuchu 

od doby výstřelu, které se pouţívají zejména 

v protiletadlové střelbě, kdy vybuchují v předem 
stanovené výškové hladině. Piezoelektrické 

zapalovače vyuţívají elektrické jiskry vzniklé při 

prudkém stlačení piezo-krystalu resp. úderu na něj. 
Nekontaktní a elektronické konstrukce zapalovačů 

jsou značně sloţité. 

 

Nábojka 

Pro zajištění základní funkce (střelby 

z dělostřeleckých zbraní) slouţí nábojka, která 

umoţní vystřelení střely z hlavně a svými dalšími 
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funkcemi sníţí opotřebení hlavně a nábojové komory. Základní součástí nábojky je 
nábojnice, ve které je uloţena výmetná prachová náplň tvořená zpravidla 

bezdýmným prachem jehoţ hoření za vývinu plynů vytvoří potřebný tlak, který 
vymete střelu z hlavně stanovenou počáteční rychlostí coţ zajistí nezbytný dostřel. 

Iniciaci (záţeh) prachové náplně zajišťuje u malých ráţí zápalka u velkých 

zápalkový šroub, který je zpravidla doplněn zaţehovačem z černého prachu určený 

k snadnějšímu a rychlejšímu záţehu výmetné prachové náplně. 

      

Způsob uspořádání nábojky a střely je rozdělen do dvou základních pojmů: 

 

Jednotný náboj – nábojka obsahující konstantní výmetnou náplň a ostatní funkční 

příslušenství je vţdy pevně spojena se střelou v jeden celek a tak je vkládána do 

příslušné zbraně. 
Dělený náboj -  nábojka se svým příslušenstvím nikdy netvoří se střelou jeden 

celek a do příslušné zbraně se vkládá jako poslední část náboje. Nábojka můţe mít 

konstantní výmetnou náplň, která zajišťuje standardní parametry střelby nebo můţe 
mít výmetnou náplň sloţenou z dílčích náplní ( přeměnnou), které lze vyjímat a 

tím měnit parametry střelby.  

 

   

Polospalitelná konstantní náplň ;        přeměnná třídílná ;               přeměnná pětidílná 

    

 

Nábojnice je ve své podstatě tělo nábojky, které je zhotoveno z oceli taţené nebo vinuté nebo 

taţené z mosazi. A má dvě formy kovovou nespalitelnou a polospalitelnou, kde část nábojnice 
(její horní část) je vyrobena ze spalitelné hmoty, která při výstřelu v hlavni zbraně shoří (viz. 

obrázek) nábojky 125 mm Ţ 52. Polospalitelná nábojnice usnadňuje manipulaci s vystřelenou 
nábojnicí. Pro snadné vynětí nábojnice po výstřelu ze 

zbraně slouţí tzv. obruba nebo dráţka nacházející se na 

dnu nábojnice. 

 

Zápalka - zápalkový šroub zabezpečuje funkci celé 

nábojky při výstřelu. Zápalkové šrouby jsou iniciovány 
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dvojí formou mechanickou, kdy úderník zbraně narazí na střed 

zápalky a provede její iniciaci nebo elektrickou kdy přivedené 

elektrická energie na vzájemně odisolované vývody elektrické 

pilule provede její iniciaci. 

 

 
 

Prachová náplň je jednodílná 

nebo se může skládat 

z několika částí. Vyrábějí se 

z hmoty která může být 

nitrocelulozová (Nc), 

nitriglycerinová (Ng) a diglikolová (Dg). Tvary prachových zrn 

jsou u dělostřelecké munice zejména trubičkové (tp), páskové 

(pp), destičkové (dp), sedmidírové (7p). Trubičkové a páskové prachy se svazují do 

svazků, malých délkách se vkládají do textilních vaků, případně se sypou přímo do 

nábojky. 

Zažehovač je plátěný váček s obsahem černého zaţehovacího prachu, který je umístěn na dně 

nábojky mezi zápalkovým šroubem a čelem prachové náplně. 

Dalšími sloţkami prachové náplně nábojek jsou tlumiče plamene, flrgmatizátory a v případě 
střelby střel s měděnými vodícími obroučkami se vkládá odměďovač. 

 

 

Střelivo pro zbraně s výtokem plynů při výstřelu (bezzákluzové kanóny)  

U bezzákluzového kanónu se hlaveň při výstřelu nepohybuje, coţ zajišťuje část prachových 

plynů proudících tryskou v závěru hlavně směrem vzad. K tomuto účelu jsou konstruovány 

speciální nábojnice, které mají celokovovou nábojnici s otevřeným, průchozím dnem nebo je 

dno klasické ale stěny nábojnice jsou děrované tak aby plyny mohly 

odcházet vzad. Ostatní části většinou jednotného náboje jsou shodné jako 

u nábojů klasického dělostřelectva. 
 

Střelivo pro minomety 

     Minomety jsou velmi lehké a účinné zbraně střílející výhradně vrchní 

skupinou úhlů 45–85°. Hlaveň minometu je hladká, protoţe mina se za 

letu stabilizuje křidélky. Minomety ráţí do 140 mm se zpravidla nabíjejí 

od ústí hlavně, větší ráţe jsou nabíjeny jako klasický kanón ze zadní části 

a uzavřeny závěrem. Minomet nabíjený z ústí hlavně nemá spoušť, volný 

pád miny hlavní minometu provede svým nárazem na dno minometu 

s pevným úderníkem automatické odpálení (výstřel). 
     Rozdělení min je shodné s rozdělením dělostřeleckého střeliva. Vnější 

tvar těla miny je kapkovitý někdy s protáhnutou přední nebo válcovou 

částí. Obsah těla miny stanovuje její určení (trhavina) (3). Na přední části 
je našroubován hlavový, většinou nárazový zapalovač (1) s počinkou (2). 

Mina je stabilizována stabilizátorem (7), který se skládá z nosiče, coţ je 

obyčejná silnostěnná trubka, která je v řadách mezi křidélky děrovaná za 

účelem úniku plynů ze spálené základní prachové náplně (6), která svým 

vzhledem připomíná lovecký brokový náboj. Stabilizátor je spojen 

závitem se dnem těla miny. Na nosič stabilizátoru jsou přidávány 



18 

 

přídavné prachové náplně (5) ve formě celuloidových půlměsíčků nebo v textilních váčcích, 
které se na nosič stabilizátoru přivazují. Těsnost miny v hlavni zajišťuje středící nákruţek 

nebo tzv. labyrintové těsnění 4) 

Střelivo pro salvové raketomety 

      Pouţívá se jej společně s klasickým dělostřelectvem pro přípravu útoku a k přehradným 

palbám jako dělostřelecké neřízené salvové rakety pro vedení paleb do vzdáleností 8–20 km. 

     Rakety, ať jiţ rotující nebo stabilizované křídly se skládají z bojové hlavice, která má účel 

dopravit na cíl co největší tříštivý nebo trhavý účinek a k tomuto účelu je vybavena 

zapalovačem, který zajistí poţadovaný účinek v cíli, a raketový motor. Pro tento účel jsou 

pouţívány raketové motory s tuhými pohonnými hmotami, které patří k nejjednodušším 

tepelným strojům. Spalovací 

komora tvoří součastně nádrţ 
pohonné hmoty. Zrna pohonné 

hmoty mají různý tvar. V převáţné 

většině konstrukcí raket dochází 
k záţehu raketového motoru 

elektricky. 

 

Pozemní raketová munice 

Řízené rakety 

Zvyšující se význam mají řízené rakety, které se pouţívají jednak proti tankům a letadlům, ale 

také operačně – taktické rakety a všechny druhy balistických raket jsou nějakým způsobem 

řízeny. Řízené rakety jsou sloţeny z bojové hlavice a raketového nosiče. Raketový nosič je 

tvořen hnací jednotkou a řídicím systémem. Hnací jednotka – raketový motor je poháněna 
proudovým nebo raketovým systémem. V proudovém reaktivním systému je k hoření paliva 

vyuţíváno vzdušného kyslíku a mohou pracovat pouze do výšek 20 – 40 km. Raketové 

motory s chemickým pohonem mají na palubě palivo i okysličovadlo v tuhé nebo kapalné 
formě. Spalné plyny o vysoké teplotě a tlaku vznikají chemickou reakcí – hořením mezi 

oběma sloţkami pohonné hmoty a jsou tak zcela nezávislé na prostředí, v němţ se pohybují 

(voda, vzduch, vakuum). Z důvodů potřebného rychlého bojového nasazení se i u novějších 

bojových raket stále častěji uplatňují raketové motory s tuhými pohonnými hmotami.  

     Řídící systémy jsou naváděné nebo samonaváděcí na principech optických, laserových, 

radarových, souřadnicových   apod. 

 
 

 

Letecká munice 

Střelivo palubních zbraní (kulomety, kanóny)  
 

Střelivo do leteckých palubních zbraní vycházelo 

zejména z konstrukčních moţností jednotlivých zbraní 

s ohledem na konstrukční moţnosti samotných letadel. 

Zpočátku byly u leteckých palubních zbraní pouţívány 
ráţe 13 mm (13x64 u MG 131) i kdyţ zbytek světa 

uţíval ráţi 12,7 (SSSR 12,7x108, Itálie 

„Breda“12,7x81) později 15, 20, 23 25 a 30 mm. 
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Střelivo bylo speciálně konstruováno pro letecký boj 
zejména střely zápalné. Jiţ při dopadu na plášť letounu se 

roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné sloţe dojde 
k vymetení zapalovače ustřiţením v závitech a zápalná 

sloţ je prakticky rozstříknuta na vzdálenost minimálně 10 

m dopředu. (Obr. vpravo.) 

 

Soudobé střelivo ráţe 30 mm ve formách třištivých, 

protipancéřových a průbojně zápalných. 

 

 

Shazované prostředky (letecké pumy) 

 

     Bombardovací prostředky se na samém počátku dělily 
na letecké pumy, letecká torpéda, miny a letecké neřízené 

rakety. 

     Podle určení se letecké pumy dělily na základní, 

pomocné a speciální jejich pouţití je více čí méně 

podobné dělostřelecké munici. Na území naší republiky se 

vyráběly letecké pumy později pouţívané němci ve druhé 

světové válce, dále se zde vyskytují nevybuchlé letecké 

pumy anglické R.A.F.a US  ARMY Air Force. Výrobně, 
ale i dovozem jsme však po válce byli spjati s pumami sovětskými a zde je jejich zásadní 

rozdělení. 

     K rozrušení a ničení cílů nebo k zaloţení poţárů byly pouţívány pumy základního určení. 

 ФУГАСНАЯ АВИАБОМБА  (ФАБ) – trhavá letecká puma  (FAB); 

 АВИАБОМБА ОСКОЛОЧНАЯ (АО) – tříštivé letecké pumy (AO); 

 ОСКОЛОЧНO ФУГАСНАЯ АВИАБОМБА  (OФАБ) – tříštivotrhavá letecká 

puma  (OFAB); 

 ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИАБОМБА (ЗАБ) – zápalná letecká puma (ZAB); 

 ФУГАСНАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИАБОМБА (ФЗАБ) - trhavá zápalná puma 

(FZAB); 
 БРОНЕБОЙНАЯ АВИАБОМБА (БРАБ) - průbojná letecká puma (BRAB); 

  БЕТОНОБОЙНАЯ АВИАБОМБА с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ 

(БЕТАБ-ДС) – protibetonová letecká puma s reaktivním pohonem (BETAB-DS); 

 

Letecké pumy základního určení malých ráţí byly na cíl svrhávány ve značných počtech ve 
speciálně upravených kontejnerech (skříních) RBK nebo svazcích RBS, technologicky 

dokonalá byla rotační kontejnerová puma. 

 РОТАТНИВНОРАССЕВАЮЩАЯ АВИАБОМБА (РРАБ) – rotačně rozsévací 
letecká puma (RRAB) 

 

K navigačním a k zaměřovacím účelům slouţí pomocné letecké pumy. 

 СВЕТЯЩИЙСЯ АВИАБОМБА (САБ)- osvětlovací letecké pumy SAB; 

 АРЕОНАВИГАЦИОННАЯАВИАБОМБА (АНАБ)- navigační pumy ANAB, 

COSAB, DOSAB a NOSAB (barvící, noční, denní); 

 

K zvláštním účelům jsou pouţívány letecké speciální pumy. 

 АВИАБОМБА ОСКОЛОЧНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ (АОХ)- letecká tříštivá chemická 

puma ( AOCh); 
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 ХИМИЧЕСКАЯ АВИАБОМБА (ХАБ) – chemická letecká puma (ChAB); 
 ФОТОАВИАБОМБА (ФОТАБ) – záblesková letecká puma (FOTAB, ZP); 

 ДИМНАЯАВИАБОМБА (ДАБ) – dýmová letecká puma (DAB); 
 АГИТАЦИОННАЯ АВИАБОМБА (АГИТ АБ) – agitační letecká puma 

(AGITAB). 

 

      Ráţí letecké pumy se nazývala její nominální hmota, vyjádřená v kg a byly pro ní 

stanoveny základní geometrické a hmotové charakteristiky. Sovětské pumy se vyráběly 

v základních ráţích 1; 2,5;10;15; 20; 25; 50; 100; 250; 500; 1500; 2000; 3000; 5000 a 9000 

kg. Ke konci války a po válce  začaly pouţívat dvě čísla za označením např. OFAB-250-270 

znamenalo, ţe se jedná o tříštivotrhavou leteckou pumu ráţe 250 kg o hmotě 270 kg. 
     Jedním z prvků, který charakterizoval ničivý účinek leteckých pum byl koeficient plnění, 

coţ byl poměr hmotnosti trhaviny k celkové hmotnosti pumy, který se vyjadřoval 

v procentech.  
 

Tříštivo-trhavé pumy ráţe 250 kg (500 lb) zleva sovětská, anglická, německá a americká 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

      
 

 

 

 

     Letecké pumy byly sloţeny ze samotného těla plněného náplní jednotlivého určení 

(trhavinou, zápalnou, osvětlovací, značkovací, chemickou a jinou látkou). Let pumy je 

stabilizován stabilizátorem specifickým pro jednotlivé výrobce. Na pumách bylo instalováno 
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jeden nebo více zapalovačů, které se označovaly jako dnové (u stabilizátoru), boční (na těle 
pumy) nebo hlavové (na špici pumy). 

     Podstatou leteckých pum nebylo trháním, tříštěním a zapalováním různých cílů působit 
pouze v čase samotného bombardování, i kdyţ nálety trvaly mnohdy celé hodiny díky 

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

dlouhodobém účinku předchozích náletů. Prodlouţená doba akutního nebezpečí po odhoukání 

sirén se začala 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 předčasným ukončením jejich působení 

zásahem pyrotechniků, chráněny dvěma způsoby jednak ve dvojici se zapalovačem  N°845, 

který do vybití elektrického zdroje chránil pumu před jakýmkoliv pohybem anebo 
zabudovaným antidelaboračním zařízením do samotných zapalovačů. Časování leteckých 

pum, v souvislosti s polohou a samotnou teplotou pumy se dále protahovala na několik týdnů 

i měsíců. U pum, zarytých v zemi, čelem nahoru se prodlouţila doba časování ze čtyř hodin 

aţ na sto hodin, protoţe tady pracují jen páry acetonu a celuloid měkne velmi pomalu. Ve 

válečném roce 1943 detonuje velký počet pum mezi dvěmi 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. 

      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 

látkou 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 acetonu a kafru má své chemické a fyzikální zákonitosti pouţili jej i američtí a angličtí 
konstruktéři jako nejvhodnější součást pro zajištění dlouhodobého, poměrně přesného, 

časovacího zařízení do zapalovačů leteckých pum. 
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     Jak je z obrázků více či méně patrné, jsou dlouhodobé časové zapalovače leteckých 
amerických a anglických pum zaloţeny na principu rozpustnosti celuloidu ve směsi acetonu 

s kafrem.Celuloid je v zapalovačích ve formě tuhého rotačního válce, kde výška je zpravidla 
jednou pětinou průměru 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 stanovuje s určitou tolerancí, závislou zejména na teplotě, časové 

období od rozbití ampule k iniciaci zapalovače. 

 

     Jak je patrno jsou dodnes válečné letecké pumy shozené na naše území velmi nebezpečné a 
jejich schopnost  se samovolně iniciovat nesmí být podceňována. 

 

 
 

 

 

 

 

Pumy základního určení jsou také pumy zápalné, které neohroţují pouze svou vysokou 

zápalnou teplotou z hořícího obsahu (fosfor, napalm apod.) ale i z hořícího těla pumy 

(elektron, termit apod.), ale jejich ohroţující efekt spočívá v malé, ale účinné trhavinové 
náloţi, která pumu při svém dohořívání ještě rozmetá do okolí. Toto opatření bylo provedeno 

k zamezení hašení hořících pum. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zápalné letecké pumy zleva anglická tyčová 1,7 kg, anglická 0,14 kg, německá 1,3 kg, 

anglická 15 kg, ruská 50 kg . 

  

Také letecké pumy mohou být nosiči submunice ve formě protitankové, protipěchotní apod. 
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Ženijní munice 

     Základním druhem ţenijní munice je mina, která obsahuje výbušnou náloţ, rozněcovač 

nebo roznětné zařízení a její určení spočívá ke zřizování výbušných zátarasů (minových polí) 
nebo má formu samostatné nástrahy.  

Rozdělení min je velmi rozsáhlé dělí se do šesti skupin podle účelu pouţití (protitankové, 

protipěchotní, protidopravní a pro zvláštní účely), účinku na cíl (protipásové, protidnové, 

protikorbové, trhavé, střepinové s kruhovým účinkem, střepinové se směrovým účinkem, 

šrapnelové, silniční, ţelezniční, protidesantní dnové a kotvené, říční plovoucí a kotvené, 

časové, příchytné, signální a osvětlovací) podle způsobu přivedení k výbuchu, (řízené, 

kontaktní a nekontaktní) podle vnějšího podnětu k výbuchu, (tlakové, tahové, odlehčovací, 

nárazové, otřesové, akustické, elektronické a kombinované), podle moţnosti odstranění 
(odstranitelné a neodstranitelné), podle odolnosti k účinku rázové vlny výbuchu (vysoce 

odolné, středně nebo málo odolné). 

Protipěchotní miny 

     V 68 zemích světa je rozmístěno 85 aţ 110 milionů 
protipěchotních min. Ty kaţdoročně způsobují smrt nebo zranění 

více neţ 20 tisíc lidí. Předpokládá se, ţe kaţdý týden je 

protipěchotními minami zabito nebo zraněno 150 aţ 200 civilních 

osob. Je také všeobecně známo, ţe protipěchotní miny způsobují 

utrpení a oběti na ţivotech z velké části civilních osob, velmi často 

dětí, ale také brání ekonomickému rozvoji a obnově po skončení 

konfliktu, brzdí repatriaci běţenců a způsobují další kruté následky 

ještě mnoho let po svém umístění. Dne 15. června 2001 se na 
Zásobovací základně munice Ústřední základny munice v 

Bohuslavicích nad Vláří uskutečnil slavnostní akt u příleţitosti 

delaborace (demontáţe) poslední protipěchotní miny z výzbroje 

Armády České republiky. Tímto aktem Česká republika splní 

podmínky Úmluvy o zákazu pouţití, skladování, výroby a převodu 

protipěchotních min, kterou podepsala 3. prosince 1997 na 

Konferenci o úplném zákazu protipěchotních min v kanadské 

Ottawě. Poslední protipěchotní mina byla v pořadí 324 162, určená 

k delaboraci. Likvidace jedné miny stála armádu 14 korun. 

Celkem si vybudování technologických linek vyţádalo asi 14,5 
milionu korun. "Část prostředků se vrátila, protoţe z min 

vyrobených v 50. letech byla získána trhavinu v hodnotě 40 – 50 

Kč. Smlouvu o likvidaci min, které mrzačí ve světě statisíce lidí, 

podepsalo v Kanadě 108 států a 25 její podmínky jiţ splnilo. 

Dalších 24 je v současnosti realizuje. "Bohuţel se nepřipojily státy jako jsou Spojené státy 

americké, Rusko, Čína, Pákistán, Indie, Řecko, Turecko, oba korejské státy a většina států 

Středního východu, jako jsou Irák, Írán, Izrael a Sýrie. Odhaduji, ţe v současnosti je ve 

výzbroji armád ve světě kolem 240 milionů těchto zákeřných zbraní. 
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Protipěchotní trhavá mina (nahoře) 

Působí při ničení ţivé síly trhavým 

účinkem výbušniny (náloţka 200g TNT) 

 

Protipěchotní miny šrapnelové (vpravo) 

působí na ţivou sílu tak, ţe po aktivaci 
rozněcovače je mina vyhozena 

z výmetnice do stanovené výšky nad terén, kde vybuchuje a ničí střepinovým účinkem těla 

miny nebo jeho náplní( sekaná ocel, ocelové broky , hranoly, válečky apod). 

     Filosofie výroby protipěchotních min je řízena zásadou „zraněný voják je pro nepřítele 

větší břímě neţ voják mrtvý“, proto se protipěchotní miny začaly miniaturizovat, kde obsah 

výbušnin je udáván řádově v gramech a 

vesměs nemají střepinový účinek. Takové 

miny vyřadí nepřítele z boje na několik 

měsíců.  

 
Protitankové miny se postupem času staly 

nejen ničiteli pojezdových agregátů tanků, 

ale také svou mohutností ničily dna 

obrněných vozidel a v neposlední řadě se 

staly aktivním prostředkem bočních stěn 
obrněných vozidel, které ničí 

kumulativním účinkem a jsou vedeny pod 

názvem horizontální miny. 
 

 

 

Sovětská protitanková protipásová mina 

1) plechový plášť miny, 2) trhavina (TNT), 3 počinové náloţe (pentrit), 

4) jímka pro přídavný roznět, 5) rozněcovač 
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Tak jako dělostřelecká a letecká munice mají své iniciátory s odborným názvem zapalovač, 

tak i ţenijní munice má svůj iniciátor s odborným názvem rozněcovač.  

     Rozněcovače jsou na jedné straně velmi jednoduchá mechanická zařízení a na druhé straně 

velmi sloţité a technicky velmi rozmanité soustavy vzájemně kombinovaných funkcí. Podle 

funkce rozněcovače se stanovuje i funkce prostředku roznětu. Např. řízené miny jsou 

iniciovány rozněcovači v poţadovaný okamţik ze stanoviště roznětové hlídky pomocí 

roznětové sítě, roznětnic, radiové stanice nebo mechanicky. 

     Podle funkce se rozněcovače dělí na tlakové tahové, odlehčovací, nárazové, otřesové, 

akustické, elektronické, časové a kombinované.  

     Podle moţnosti nedestrukční likvidace se dělí na odstranitelné nebo neodstranitelné. 

Jedny slouţí k bezpečné likvidaci minových polí, druhé, záměrně od předchozích 

nerozeznatelné, tvoří nástrahu pro ty, kteří je chtějí odstranit nebo jsou neodstranitelné na 

první pohled. 

 

 2 cm Brgr. Patr.              L´spur FFM m. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 

      20 mm náboj pro letecký kulomet MG FFM zápalný okamţitý s autodestrukcí. Určený 

proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá ve vzdušném boji jako nosič zápalného 

účinku, zejména k prostřelení palivových nádrţí. Samotné tělo střely zůstává zpravidla 

nerozloţeno nebo jen na velmi málo velkých fragmentů, které mají 
malou průraznou účinnost, coţ je v zásobníku doplňováno M střelou, 

která plní společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina 

nitrátu baria, hliníku a  hořčíku o hmotnosti 115 g, stopovka svítí 3 

sec. coţ je asi 1000 m poté dochází po prohoření k roznětce 

k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 1528 A 

nebo B. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 13,3 g Nc  

destičkového prachu 2,1 x 2,1 x 0,5. Náboj má hmotnost 183 g.  Vo je 

585 m/sec. 

     Jiţ při dopadu na plášť letounu se roznětka třením vznítí a po 

zapálení zápalné sloţe dojde k vymetení zapalovače ustřiţením 
v závitech a zápalná sloţ je prakticky rozstříknuta na vzdálenost 

minimálně 10 m dopředu.  

Typ FFM 

Celková délka (mm)  145,4 

Průměr  střely 
Nábojnice (mm) 

20,85 
22,05 

Celková hmotnost  (g) 183 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 115 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ-1528 A 

AZ-1528 B 

 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby;  zelený pruh pod 

zapalovačem vyznačuje autodestrukci, červený pruh nad vodící obroučkou značí stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     


