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Prolog:   
 

     Kdokoliv dnes píše o čemkoliv. Populární jsou zejména kuchařky 
vytvořené jak odborníky, tak i různými celebritami. Nepatřím do žádné 

této skupiny, i když velmi rád vařím a nějaký recept bych dohromady 

dal. Kuchařka by však měla nádech chemické příručky.     
     Psát se dá velmi dobře o věcech krásných a užitečných, ale psát o 

něčem co mařilo a maří životy lidí je velmi těžké. Z historického 

hlediska je však nutné přistoupit někdy k popisu věci, která byla vždy 

popisována pouze v kategorii technické, až stroze datové, kde se 

čtenář setkával pouze s tabulkovými hodnotami všelijakých mm, kg, g, 
M, α, γ, ω a nevím s čím ještě. 

     Když jsem začal pobírat pyrotechnický rozum, protože ani 

v pyrotechnickém kurzu Vysoké vojensko-technické školy v Martině se o sovětských 
rozněcovačích moc nehovořilo, zjistil jsem, že název „MUV“ rusky (to je azbukou) „MUB“ 

není jen pouhé označení rozněcovače, který se používal téměř do všeho sovětského a dnes i 
ruského, resp. světového ženijního minového materiálu. Prostudoval jsem spoustu materiálů 

bývalých sovětských konstruktérů, zejména pak práci D. M. Karbyševa, významného 

sovětského válečného inženýra, "Разрушения и заграждения" vydání z roku 1924 a jiných 

jako Podšivalkina, Černyševa nebo Dr. Jastrebova  a dozvěděl jsem se mnoho zajímavého od 

G.Veremejeva a chtěl bych se s Vámi o tato fakta podělit. Některé materiály jsem získal 

emailem v rodném jazyce od Juka Lajnena z Finska.  
     Ruské prvenství bylo mnohdy zpochybňováno, ale u „muvu“ tomu tak asi nebude. Kdybych 

psal pouze o rozněcovači, nebyl by obsah samotného vnímání důležitosti rozněcovače úplný, 
proto se budu snažit vždy v historické etapě vývoje tohoto unikátu zařadit i „jeho“ miny. Jak 

jsem již napsal, prostudoval jsem některé práce Dmitrije Michajloviče a jak říká klasik „za 

vším musíš vidět člověka“. Karbyšev Dmitrij Michajlovič  se narodil 
14(26).10.1880 v Omsku,  zahynul po útrapách nezlomného vězně 

v Rakouském vyhlazovacím táboře, Mauthausen 18.2.1945 jako sovětský 

vojenský velitel, generálporučík ženijních vojsk (1940), profesor, doktor 

vojenských věd (1941),  hrdina Sovětského Svazu (16.8.1946).  Narodil 

se v rodině vojenského úředníka. Nikolaevskou ženijní školu ukončil 
1900 a Nikolaevskou ženijní akademii v roce 1911. Účastnil se v rusko-

japonské válce 1904-05. Od roku 1911 byl vedoucím výstavby opevnění 

Brestské pevnosti. Během I. světové války 1914 -18 byl velitelem 
ženijního vojska 11 a 8  armády v poslední hodnosti podplukovník.  Od 

prosince 1917 se stal oddílovým ženistou Rudé gardy v Mogiljove - 
Podolskom. Během občanské války 1918 -20 organizuje ženijní zabezpečení operací k 

rozdrcení vojska Kolčaka a Vrangela. V letech 1921 - 23 pracuje v odpovědné funkci ve štábu 

ozbrojených sil Ukrajiny a Krymu a  u Ukrajinského vojenského okruhu. V 1923 - 26  je 
předsedou ženijního výboru hlavní  vojenské- ženijní správy RKKA. Od roku 1926 je 

profesorem ve Frunzeho vojenské akademii a od roku 1936 ve Vojenské akademii genštabu. 

Autor mnoha vědeckých prací: « ženijní zabezpečení hranic SSSR » (kniha I. 1924), «, « 
Разрушения и заграждения» (1931, společně s I. Kiselevem a I. Maslovem), «, « 

Инженерное обеспечение боевых действий стрелковых соединений » (č. 1 -2, 1939 -
1940) a jiných.   Vypracoval základy teorie ženijních operací a bojových aplikací ženijních 

vojsk. Na začátku Velké vlastenecké války 1941 - 45, působí na frontě (západní Bělorusko), 

kde byl 8 srpna 1941   těžce zraněn a dostal se do zajetí, kde vedl protifašistickou agitaci mezi 
zajatci v táborech smrti (Zamošč, Majdanek a jinde), byl zvěrsky umučen fašisty. Je 

vyznamenaný řádem Lenina (im memoriam), za války dostal řády „Красного Знамени“, 
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„Красной Звезды“ a „медалью 20 лет РККА“. Má postaveny pomníky v Mauthausenu, 
Omsku a Tallinu.  

 
      S objevením třaskavin a potažmo, vynálezu elektrických rozbušek ruského inženýra L. 

Šillinka, 1812 a chemika Vlasova, 1815, metody iniciace ženijních min tak získaly další 

rozvoj. Při obraně Sevastopolu (1854 -55) ruské vojsko s úspěchem používalo kamenometné 
fugasy, odpalované elektrickou metodou. V rusko-turecké válce 1877 - 78 byly všeobecně 

použity samovýbušné fugasy (prototyp moderních protipěchotních min), a při obraně přístavu 

Artura to byla šrapnelová vyskakující protipěchotní  mina konstrukce Karasjova. V první 

světové válce  1914 - 18 měly ženijní miny ve výzbroji armády všech válčících zemí. Ruští 

vojenští specialisté inženýr Dragomirov, Revenskij, Saljaev předložili během války své 
konstrukce protitankových min. Velká zásluha v konstrukci protitankových min a způsobech 

jejich bojových aplikací  přísluší zejména D. M. Karbyševovi. Studiem jeho článků jsem získal 

přehled o historii „MUVu“ Už časopis „Technika mládeži“ v létě roku 1936 otiskl jeho práci, 
ve které je již zmínka o UV. (Na konci článku zvýrazněno). 

.

 
Poděkování bych chtěl s velkou pokorou složit příteli a jednomu z největších odborníků 

současnosti na ženijní problematiku se znalostí historických faktů o minách vůbec. Přesto, že 

jsme stejně staří resp. je o 14 dní starší než já (narodil se 5.6.1947) a odsloužil 26 let jako 

ženista - sapér,  zaujímám k jeho pracím,  „Pozor, miny“ nebo „ Miny včera, dnes a zítra“  

které jsou psány až jako umělecké dílo, postoj jako ke svému učiteli. Při službě 

v Československu v Olomouci u 1257 samostatného pontonového mostního praporu v letech 
1977 – 1982 v hodnosti kapitána, později majora, zanechal pro naše pyrotechniky stopu jako 

nezištný kolega. Ano, není to nikdo jiný než  Юрий Григорьевич Веремеев (Jurij Grigorjevič 
Veremejev). Který je nejen spisovatelem - historikem s válečnou tématikou,  ale také autorem 

úžasných internetových stránek Анатомия армии http://army.armor.kiev.u a 

Сапер http://www.saper.etel.ru, kde jsem čerpal některé poznatky a obrázky. 

  

Mjr.  v.v.  Václav Bilický 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2512091777&to=http%3a%2f%2farmy%2earmor%2ekiev%2eua
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2512091777&to=http%3a%2f%2fwww%2esaper%2eetel%2eru
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      V roce 2012 uplyne od zrodu tohoto všeobecně známého, ne-li 
nejznámějšího minového rozněcovače „UV“, 80 let.   Maximálně 

jednoduchý, dá se dokonce říci primitivní a právě pro svou 
jednoduchost přežil úctyhodnou dobu, na rozdíl od svých víc než 

dokonalých sourozenců, dá se říci, že přežil i svou vlastní 

modernizaci. „M→UV“ zůstává a nadále pravděpodobně zůstane 

zaveden v kopírovaných podobách u většiny armád světa. Máme–li 

se dále zabývat rozněcovačem musíme si pro další popis zvolit jeho 

definici. Rozněcovač už sám od sebe má svůj specifický česky 

název, neboť pouze čeština pro svou barvitost může a také blíže 

rozlišuje technická zařízení vojenské munice. Ostatní jazyky jak 
ruský používá pro všechna technická roznětná nebo rozbušná 

zařízení název vzryvatěľ (взрыватель), tak například angličtina 

má jednotné označení fuze. Tak tedy, mám-li definovat rozněcovač, musím konstatovat, že je 
to roznětné zařízen ženijní min, které zabezpečuje minu do vhodného okamžiku roznětu její 

výbušné náplně, tak aby bylo dosaženo žádoucího účinku. To znamená, že minu aktivuje 

v našem případě kontaktním (tlakovým, tahovým odlehčovacím nebo nárazovým) způsobem. 

Zmiňovat se v tomto článku o jiných způsobech by bylo irelevantní. MUV je také někdy 

označován jako minový zjednodušený rozněcovač минный упрощённый  взрыватель 

(МУВ), což je jeden z používaných názvů. Zcela správný a užívaný u nás i v Rusku však je 

modernizovaný zjednodušený rozněcovač Модернизированный 

Упрощённый Взрыватель (МУВ) vztahující se však do poválečné 
doby. Plně souhlasím i s těmi, kteří vykládají zkratka UV jako   

"универсальный взрыватель", ("univerzální rozněcovač"), zejména 

proto, že od samého počátku své konstrukce je k dispozici pro více 

typů min a to nejen povahou použití (protitankových a 

protipěchotních min) ale také k povaze jeho činnosti (tah,tlak i náraz). 

Ale co s tím, když  na stránkách předpisu Rudé armády 

„Наставления инженерных войск РККА издания 1935 года“ 

zaslaný až z Finska   Jukkou Laynenem, je název "Упрощённый 

взрыватель (УВ)" . Nakonec nás překvapí poslední možnost názvu 

UV podle "Наставленiе для инженерныхъ войскъ по 
спецiальному образованiю. Подрывныя работы. Новая Россiя. Петроградъ. 1917". kde na 

straně 119 najdeme na obrázku 58 popis zapalovače  

pod názvem "Ударный воспламенитель" (nárazový 

zapalovač), který lze  se vší odpovědností nazvat 

předchůdcem rozněcovače UV a MUV. I když se ve své 
době používal jako zapalovač Bicfordovy zápalnice. Na 

štěstí, nebo neštěstí, jak chcete, se s touto slovní 

terminologií ruština vypořádala.  
     Varianty tohoto rozněcovače se rozšířily po celém 

světě pod různými značkami. Nedá se vždy tvrdit, že 

všechny jeho zahraničních varianty používají přesnou 
reprodukci 

sovětského 

„MUVu“, ale je 

mnohdy 

nepochybné, že byl zcela zahraničním výrobcem 

okopírován. V žádné jiné zemi se do doby jeho objevení 

v SSSR podobný princip nevyskytl. První kopií se stal 
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finský rozněcovač M-40, který se objevil během tzv. zimní války SSSR s Finskem v roce 
1940. Němci započali o deset let později s výrobou podobného rozněcovače ZZ 42. Velmi 

blízce podobné rozněcovače se objevily i u států jako byla Francie, Anglie a také USA i když 
tyto státy šly většinou cestami svého vývoje. Po druhé světové válce, ať tak, či onak, 

nacházely se osvobozené země střední Evropy pod značným vlivem Sovětského Svazu a tak 

musela přebírat technologie velkého vůdce, i když v tomto případě to bylo více než rozumné. 

Také si myslím, že je nezbytné si uvědomit, že všechny podoby, rozměry UV a MUV, byly 

převzaty do německého předpisu o sovětských minách (Merkblatt über Russische Spreng-und 

Zundmittel, Minen und Zuender. Ihr Einsatz beim Feind und ihre Beseitigung), který byl pro 

Wehrmacht vydán už v lednu 1942. To znamená, že i po zbytek války bychom se mohli 

potkat s  rozněcovači všech používaných typů jak UV tak MUV a to hlavně 
s tvary úderníků jak plochými až po kruhový průřez, který se prosadil zejména 

pro jeho jednoduchou výrobu s trojhrannými nebo kruhovými vodítky.   

       Do této chvíle jsme rozněcovač, tak jak je zvykem, nezařadili do žádné 
z kategorií určující jeho specializaci, i když je v současné době zařazován 

výhradně do kategorie protipěchotních rozněcovačů. Nebylo tomu tak vždy.  

     Jednou z prvních sovětských min, která byla vyrobena v roce 1932, jako 

výrobek vojenského průmyslu, byla protitanková mina T-4. Studiem materiálů 

bylo zjištěno, kdo tuto minu zkonstruoval, byl to N. N. Simonov, ale nepodařilo 

se již zjistit, zda zkonstruoval také rozněcovač. Nelze tedy určit otcovství 

nejvěhlasnějšího světového rozněcovače. 

     Skutečnost je však ta, že rozněcovač byl, podle všeho, vyvinut a 
zkonstruován jako univerzální rozněcovač pro protitankové miny. Ano, čtete 

dobře - pro protitankové miny. U nás všeobecně známý jako rozněcovač pro 

protipěchotní  miny MUV, přišel na svět, kterak rozněcovač protitankových 

min. Byl používán v protitankových minách  T-4, TM 35, TM 39, TMD 40, 

AKS ve třicátých - čtyřicátých letech minulého století. Přečtete-li si pozorně 

partyzánskou příručku z roku 1942, zjistíte, že tento rozněcovač je zde 

popisován jako „Упрощенный взрыватель“ (УВ) v překladu jako 

„Zjednodušený rozněcovač“ (UV).  Rozněcovač UV byl schválen do výzbroje 

ženijních vojsk Rudé armády v roce 1932. Jeho 

prvopočáteční varianta nebyla pravděpodobně tak 
jednoduchá ve své konstrukci, jako varianty vyrobené později, v letech 

1935-1940. Patrně, ne od samého počátku, avšak později, byla tyčka 

úderníku plochá, což bylo jednodušší pro její zhotovení (obr. vpravo). 

Avšak podle všeho byly tyčky kulaté i ploché současně. 

V partyzánské příručce je také popis rozněcovače: 

„Tento cylindrický rozněcovač, v jehož dutině je  předepjatý úderník, 

který napichuje zápalku, jakmile bude vytržena pojistka“. Šlo o velmi 

obecný popis. Podíváme-li se na něho podrobněji, uvidíme víc. 
      Tělo rozněcovače (pouzdro) (1) bylo otevřené s obou konců. Nicméně, 

navrchu v pouzdru bylo zaválcováno oblé víčko (2) s vertikálním otvorem 

pro úderník (3). V dolní části pouzdra byl vlisován kotouč (4) s otvorem 
uprostřed. Pod tímto kotoučem byl našroubován zápalkový šroub (5). Pod 

víčkem byla umístěna celokovová silná podložka (6) s otvorem pro 

úderník. Níže byl umístěn tlustý filcový kroužek (7), impregnovaný 

vazelínou, která zaručovala jednak hermetizaci vnitřní dutiny rozněcovače 

a jednak mazala úderník, vnitřní stěny pouzdra a zpruhu (8). úderník  (3) 

cylindrického tvaru měl  dva otvory - spodní pro pojistku „P“ (9),  a 

vrchní pro pojistný kolík (10) sloužící pro natažení úderníku. U prvních výrobních typů byl 
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spodní otvor pro pojistku „P“ protáhlý (oválný) 
asi 4 mm dlouhý.  Mezi spodní a horní otvory se 

vkládala dopravní pojistka (prořízlá dutinka), která byla sevřena 

mezi pojistkou „P“ a pojistným kolíkem. Jehla úderníku, tvořící 
jeden celek s úderníkem měla složitý tvar. V horní části měla 

silnou objímku, která přecházela ve spodní části do zaobleného 

hrotu. Z těchto důvodů se stal rozněcovač nerozebíratelným a 

vyjmutí úderníku se zpruhou bylo zcela nemožně. Na spodní 

straně našroubovaný zápalkový šroub (5) obsahoval zápalku KV-

11 (КВ-11) nebo obdobnou a rozněcovadlem  KD č.8 (КД №8). 

Rozněcovač UV (všech verzí) mohl být používán jako do 

zažehovač Bicfordovy zápalnice. místo rozbušky №8 se do 
rozněcovače nasazoval konec zápalnice. Zápalkový šroub vyrobený z mědi (5) v délce 53 mm 

měl tvar trubky složitého lahvovitého profilu nejmenšího průměru 10,5 mm a největšího 

12,45 mm s vnějším rýhováním pro snadné šroubování do těla rozněcovače. nejmenší vnitřní 

průměr 8 – 8,4 mm umožňoval pevné zasunutí rozněcovadlay КД №8  nebo zápalnice. Ve 

vrchních části byl závit  M10 pro zápalkový šroub (11) se zápalkou KV-11 (14). 

v zápalkovém šroubu byly dvě zátravky pro prošlehnutí plamene (12) a hrot (kovadlinka)(13). 

Vlastní konstrukce rozněcovače připomíná svou konstrukcí puškové nábojnice.  

     Úderník v délce 58 mm byl celoocelový, zpočátku poměděný, později pozinkovaný nebo 

poniklovaný. jak již bylo řečeno byl průřezu kruhového (jak je zobrazeno) nebo 

obdélníkového (plochého), který měl trojhranné vodítko se zaoblenými hroty, které bylo 
v diagonále jen o něco menší než vnitřní průměr těla rozněcovače. hlavním úkolem bylo vodit 

úderník a tvořit zarážku pro zpruhu úderníku. Velmi důležitý trojúhelníkový tvar vodítka 

snižoval třecí odpory i v situaci pokročilé koroze vnitřní plochy pouzdra rozněcovače. Později 

byl nahrazen vodítkem kruhovým, které bylo jen nepatrně, ve svém průměru, menší než 

vnitřní průměr pouzdra rozněcovače, což melo za následek selhávky při dlouhé expozici 

rozněcovače v zemi. V horní vyčnívající části  předepjatého úderníku jsou dva otvory, spodní 

pro pojistku „P“ a horní pro kolík napínání. Zpruha byla z chromované oceli a opírala se o 

vodítko úderníku a o horní zalisovanou podložku. 
  

     Rozněcovač byl adjustován v minách horizontálně tak, aby ostrý spodní konec 

dvouramenné páky byl vsunut do oka zástrčky „P“ (viz. červeně vybarveno) . Pojistná 
objímka je vyjmuta, úderník sjede, v oválném otvoru, asi o 4 mm  a od tohoto momentu drží 

předpružený úderník jen pojistka „P“.  Tento způsob byl používán jen u 

typů s pojistnou objímkou. Viz obr. vpravo. Když na horní desku miny 

zapůsobí tlak pásu tanku, tak přítlačný šroub působí na jeden konec 

dvouramenné páky, druhý konec páky stoupá vzhůru a vytahuje pojistku 

„P“ z otvoru v úderníku, který uvolněn napichuje svým hrotem zápalku KV-

11 a zážeh iniciuje rozbušku a ta trhavinovou náplň miny.  

Rozněcovač UV s podobným spouštěcím mechanismem byl použit rovněž v 
první sovětské protidnové  mině AKS.  

Po nějakém čase, po schválení do výzbroje ženijních vojsk Rudé armády, 
byl rozněcovač UV s měděným úderníkem podroben tvarové a materiálové 

modernizaci. Plochý měděný úderník byl změněn na ocelový kruhového 

průřezu, stejně tak, obdélníkový otvor ve vrchní části těla se změnil na kulatý. 
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      Konečně byl také rozněcovač UV použit v jedné z prvních 
sovětských protipěchotních min ПММ-5 v roce 1933 obr. 

vpravo.        
     Konstrukce rozněcovače dovoluje používání UV rovněž 

jako roznětný zapalovač zápalnic, přičemž konec zápalnice 

(BICFORDOVA) se nasazuje do otvoru těla zápalkového 

šroubu místo rozbušky. 

     Na počátku války s Finskem v prosinci roku 1939, když se objektivně zjistilo, že v daných 

podmínkách je zapotřebí především min, které jsou schopné zadržet finskou pěchotu, začaly 

se rychle vyvíjet protipěchotní miny až neuvěřitelných konstrukcí pro různá specifická 

použití. Byly to miny zejména ПММ-5, ПММ-6, a takzvaná „петлевая противолыжная 
мина“ a „рычажная противолыжная мина“, což byly pákové nájezdové miny proti lyžařům, 

které rovněž používaly první typy rozněcovačů UV. Využití univerzálního rozněcovače UV 

bylo více než účelné, neboť se nemusel pro každou minu konstruovat nový speciální 
rozněcovač. Bylo ho možné velmi dobře použít k jakýmkoliv improvizovaným minám, včetně 

nových protitranspotních min. 

 

     Mám-li opět definovat část rozněcovače, který v průběhu války doznal značných změn, 

musím se pozastavit u opět českého specifického názvu „rozněcovadlo“ z angličtiny převzat 

jako iniciátor (ninitiator), což je muniční prvek po případě sestava jednotlivých prvků, které 

zabezpečují jednoduchým vstupním podnětem v našem případě úderem na zápalku samotnou 

aktivaci náplně min, jejímž výstupním podnětem k aktivaci náplně (nálože) je v našem 
případě detonace rozbušky. Rozbuška, anglicky „detonátor“ je ve své podstatě základní 

rozněcovadlo, které slouží k aktivaci náplně. Skládá se buď z třaskaviny a brizantní trhaviny, 

citlivé na jednoduchý počáteční podnět, nebo častěji z třaskaviny a brizantní trhaviny, které 

jsou uloženy v plášti (dutince). Aktivuje se opět v našem případě zážehem a vytvoří detonační 

vlnu jako výstupní podnět pro přenos na trhavinové náplně min. 

 

     Finská válka odhalila rovněž velmi podstatné nedostatky prvního typu rozněcovače UV, a 

sice, nehermetičnost těla zápalkového šroubu, v důsledku čehož, v podmínkách mokrých 

bahnitých půd, rozbředlého sněhu, a rovněž pouhého srážení vlhkosti, docházelo k pronikání 

vody mezi zápalkou a rozbuškou. Pokus hermetizovat spoj rozbuška-zápalka různými 
pomocnými prostředky (dehtování, isolační papír, smůla), ne vždy dával potřebný výsledek, 

nehledě na skutečnost, že to v polních podmínkách bylo velmi zdlouhavé a prodlužovalo to 

přípravu min. Druhým nedostatkem rozněcovače UV byl ten, že úderník ve všech případech 

zajišťovala pouze pojistka „P“. Pojistná objímka a jistící kolík hrály pouze úlohu náhradníků 

při náhodném vytržení zástrčky „P“. Prakticky téměř ničím nedržená objímka (pouze třecím 
odporem mezi pojistkou a kolíkem, který zvyšovala pouze předepjatost zpruhy), mnohdy 

vypadla a stala se tak nebezpečným zajištěním sama o sobě. 

  
     Řešení problému těsnosti přinesl až v 1940 vývoj a výroba komplexu 

zápalka-rozbuška rozněcovadlo МД-2 (MD-2), což bylo tělo z mosazi nebo 

hliníku, případně ocelové (v řezu na kresbě vpravo vyplněno červenou 
barvou), ve kterém byla shora namontována stejná nápichová zápalka KV-

11, a vespod běžná rozbuška КД №8 nalisována na tělo. její spoje byly 

překryty červeným nebo černým lakem. Tělo mělo venkovní závit M10  a 

rovněž rýhované ohrazení pro snadné používání. Mimochodem, ve stejném 

roce průmysl zavedl rovněž výrobu rozbušky z hliníku, v důsledku čeho 

byly vyráběny ve dvou alternativních provedeních КД№8А a КД№8М. 
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Zápalno-rozbušný komplex rozněcovadla MD-2 tak plně nahradil tělo zápalkového šroubu, 
který nebyl od roku 1941 již používán jako součást UV. 

 
      Vůbec, rok 1940 byl pro rozněcovač UV zlomový, 

protože když  Radkevič a Ivanov navrhli a zkonstruovali 

pro protitankové miny mnohem komfortnější a 

bezpečnější tlakový rozněcovač MB-5 (MV-5), který byl 

bez složitého pákového systému, který se používal 

v protitankových minách T-4, TM 35, TM 39 rovněž 

TMD-40 s rozněcovačem UV, začalo se v nových typech 

protitankových min řady TMB, TM 41 používat už MD-
5 s roznětným komplexem MD-2. Rozněcovač UV se tak 

stal pro protitankové miny zcela zbytečný a tak byl z průmyslové výroby 

vyloučen.   
 

     Rozněcovač UV však nezanikl a ve stejném roce (1940) byla u něho provedena 

modernizace. Modernizace provedená na základě mnoha praktických připomínek spočívala v 

tom, že otvor pro pojistku se stal z okrouhlého pouze kruhový a měděná dopravní objímka, 

která se nasazovala mezi pojistku „P“ a kolík byla z technologie vyřazena.  Nová konstrukce 

dopravní pojistky byla velmi jednoduchým zařízením, které bylo součástí zástrčky v podobě 
článku řetězu, který se po vyjmutí zajišťovacího kolíku překlopil a přestal zajišťovat pojistku 

před nežádoucím vyjmutím. Také výbava rozněcovače se zvětšila o nový typ zástrčky ve 

tvaru“T“, který bylo možné vyměnit namísto zástrčky „P“. "T" 

pojistka byla dodána do sady rozněcovače s tím, aby 

rozněcovač bylo možné použít jako rozněcovače 
dvojčinného (tahový/tlakový). Na kresbě vlevo je zobrazen 

rozněcovač v přepravní bezpečné poloze, vpravo je 

připravený k adjustaci .  
     Kromě základní modernizace bylo provedeno nahrazení 

měděného těla za mosaz, později za dural nebo za ocel 

s antikorozním povrchem, což znemožňovalo povrchovou 
korozi. Úderník se již vyráběl zásadně s kruhovým 

průřezem a byl celoocelový. Jak se postupem času zjistilo, 

byla výroba kluzné plochy s kruhovým výřezem velkou 

chybou. na rozdíl od trojúhelníku byly styčné plochy 

s vnitřní stěnou pouzdra značné a při sebemenší korozi 

zamezily korozívní odpory pohybu úderníku a rozněcovač 

se stal nezpůsobilý k jeho činnosti.   
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Přesto se však úderník kruhového průřezu osvědčil zejména z výrobní stránky. Horní krytka 
musela být u plochého úderníku ze dvou kusů naletována na tělo rozněcovače, v případě 

kruhového průřezu mohlo být tělo v celku.  
     V souvislosti s provedenou modernizací byl název rozněcovače z УВ (UV)  změněn  na 

МУВ (MUV). 

Modernizovaný zjednodušený rozněcovač MUV typ 1940. jeho zařízení se jen poskrovnu 

odlišuje od zařízení rozněcovače UV. Skládá se z mosazného (leckdy měděného) pouzdra(1), 

mající vnitřní závit M10 ze spodního   konce a rovněž otvor v uzavřeném  konci pro úderník, 

úderník ocelový (2) s otvory pro jistící kolík a spodní štěrbinu pro pojistku, zpruha (3), 

rozpěrnou měděnou objímkovou pojistku  (4), jistící kolík (5) rovněž zástrčky „P“ a „T“   (6a 

a 6б) používaných podle způsobů  použití rozněcovače 
 

Vpravo rozněcovač MUV typ. 1940. v bojové poloze bez roznětného komplexu.  

Vnější průměr pouzdra (těla)……………12.3mm; 
délka…………………………………..   55.6 mm; 

světlost…………………………………  12.3 mm; 

délka   bez roznětu ………………………..74mm.; 

délka s roznětem MD-2………………..   126mm.; 

celková hmotnost bez roznětu ……………31g; 

aktivační tah s pojistkou „P“…………. 0.5 - 1 kg; 

aktivační tlak s pojistkou „T“……………2-15 kg; 

Je záhodno podotknout, že roznět MD-2  nepatřil do sady 
rozněcovače MUV a dodával se zvlášť. A také sdělit 

skutečnost, že modernizovaný roznět ztratil vlastnost ve 

využití jako zapalovač zápalnice, což byl velký 

nedostatek. Standardní rozněcovač zápalnice jako časový 

rozněcovač továrně vyrobeny ZTP-50, ZTP 150 rovněž 

ZTP-300 (ЗТП-50, ЗТП-150 a ЗТП-300) tento problém 

vyřešil mnohem později. Po zbytek války zbývalo, 

ženistům klasické rozněcování zápalnice sirkou, nebo 

některými trofejními německými časovými rozněcovači. 

 
 

Rozněcovač MUV, kromě použití za rozněcovač UV v protitankových minách TM-35, TM 39 

a TMD-40, a v protipěchotních minách (PMM 5, PMM 6,  protilyžařských nájezdových i 

pákových minách) dále se uvedl jako běžný rozněcovač (s „T“pojistkou) v nové protipěchotní 

mině PMD-6 (ПМД-6), schválené do výzbroje v roce 1941 těsně do zahájení války. 
 

    
     Modernizovaný zjednodušený rozněcovač  MUV vzor. 1942. Navenek se odlišuje 
rozněcovač vzor. 1942  od  válečné  varianty   nepřítomností oválného otvoru pro pojistku, 

nepřítomností rozpěrné pojistné objímky (prostě jí za účelem úspory mědi nevyrobili) rovněž 

nepřítomností rýhování vrchního dílu rozněcovače. Mimo to, v důsledku mnohdy vzniklého 

deficitu rozbušného komplexu MD-2, rozněcovače  MUV vzor 1942, se opět začalo používat 
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zápalkového šroubu bývalého rozněcovače UV. Toto se dělalo kvůli tomu, aby v případě 
absence rozbušného komplexu  MD-2 v Rudé armádě se nestal rozněcovač MUV zcela 

neužitečným.  
     Odstranění pojistné jistící (dopravní) objímky z konstrukce rozněcovače a také přechod ke 

kulatému otvoru pro pojistku podstatně zvýšilo nebezpečí rozněcovače. Také rovněž v roce 

1943 byla předložena odchylná varianta zástrčky, jak již bylo popsáno, která měla pojistný 

„O“ kroužek, který zajišťoval nežádoucí vytažení zástrčky. Bohužel, tento velmi účinný 

vynález nezískal široký ohlas vzhledem k tomu, že příprava rozněcovače do bojové polohy 

měla dva kroky (vyprostit jistící kolík a převléknout pojistný „O“ kroužek) místo jednoho. 
Ženisti, přivyklí k jednomu jednání (zpravidla, přehlédli jistící kolík), nadmíru hojně 

zapomínali převléci pojistný kroužek a mina nedetonovala, když bylo potřeba. Přesto tato 
varianta rozněcovače MUV přetrvala do konce války a paralelně s ostatními „muvy“ byla 

vyráběna až do poloviny sedmdesátých let. 
  
     Rozněcovač MUV obou vzorů byl balen v dřevěných truhlících o rozměrech 55x49x17cm, 

hmotnosti 20 kg. V truhlíku byly čtyři hermeticky uzavřené konzervy. V každé konzervě 10 

kartónových krabiček a v každé 5 rozněcovačů s „T“ pojistkou a 5 zástrček „P“ zvlášť. Čili 

celkem 200 rozněcovačů. 

   
     Zjednodušený rozněcovač nábojnicový (гильзовый) UVG vzor 

č.1 (УВГ обр. №1.).  
     Hned od začátku války v souvislosti s mnohonásobně 
narůstajícími potřebami armády v minové výzbroji vzrostla spotřeba 

rozněcovačů UV a MUV. Vojenský průmysl měl dostatečné 

informace, ale i tak nemohl zadanou výrobu splnit. Jmenovitým 

úzkým profilem ve výrobě rozněcovačů byla výroba těla a také 

rozbušného komplexu MD-2. Východisko bylo nalezeno v návratu 

k rozněcovači s pouzdrem zápalky (protože závit roznětu MD-2 úplně 

souhlasil) Také v použití nábojnice puškového náboje vzor 1908 jako 

těla rozněcovače bylo velmi úsporné východisko z nouze. Do výroby 

šly jednak nábojnice již vystřelené a sbírané i nově vyráběné, které 

měly nějakou vadu nepřípustnou k normálnímu využití. U nábojnice  
bylo odříznuto dýnko se zápalkou s uvnitř těla byl vyříznut závit M10 
rozněcovač UVG se lišil od rozněcovače UV, protože mohl využívat 

rozbušný komplex MD-2, ale i jen  rozbušku  KD č.8. 
Na snímku vpravo je porovnání rozněcovačů UV a UVG. 

 

 
 

 

  Zjednodušený rozněcovač nábojnicový (гильзовый) UVG vzor. č2. 

(УВГ обр. №2.).  
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     Při aktuálním řešení problému se dál zkoumalo jak vyřešit rozněcovač aby 
bylo co nejméně výrobních operací za použití minima strojového vybavení 

rozněcovač, který by bylo možné vyrábět i v polních podmínkách. Vytváření 
závitu pro roznět bylo velmi náročné. Východiskem z nouze bylo opět 

jednoduché zjištění, pušková nábojnice se prostě otočila a v dýnku nábojnice 

se nemuselo odřezávat, pouze se v kovadlince provrtal otvor, ve kterém 

procházel úderník. Bylo jen potřeba v lahvičkovém zúžení nábojnice 

vyříznout závit pro speciálně nově vyrobený rozbušný komplex  MD-4 

sestavený z rozbušky KD č. 8 s nasazenou a zalakovanou zápalkou KV-11, 

který se šrouboval do nátrubku nábojnice.  Vedení moskevského závodu na 

výrobu sirupů mělo měsíční produkcie tohoto závodu až milion rozněcovačů 
UVG (Упрощенный взрыватель гильзовый) 
 

V některé literatuře se dozvíme, že se jedná o 

finský  nábojnicový rozněcovač, který se objevil 

u Finů ještě během „Zimní války“ v letech 1939 

až 1940. Nemá valnou cenu o tomto názoru 

diskutovat, protože u Finů i Sovětů byla ve 
výzbroji jedna a tatáž puška vzor 1908 a rovněž 

tak i náboj. Po první světové válce se značně 

rozvinul mezinárodní obchod se zbraněmi, který smazal 
specifičnost ve výzbroji armád. Také výroba zbraní a střeliva 

neznala hranic, třeba jen v zájemném kradení patentů. 
Kdo byl v tomto případě první a čí je to výroba, asi již 

nikdy nezjistíme. Ale fakt zůstává faktem - Rudá 

armáda za války používala rozněcovač obou vzorů. Finský 

rozněcovač M40 je od sovětského na první pohled rozdílný.  
   
     S koncem Velké vlastenecké války byla výroba rozněcovačů UV a UVG rovněž tak 

roznětného komplexu MD-4 ukončena. Ve výzbroji sovětské armády byl dále používán 
rozněcovač MUV jak vzoru 1940 tak i 1942 až do poloviny sedmdesátých let i když jeho 

úloha skončila v roce 1949 příchodem protipěchotní 

nášlapné miny se zabudovaným rozněcovačem. Mina PMD-
6 (ПМД-6) a její modifikace PMD-6M (ПМД-6М), 

používající rozněcovač MUV, zůstávaly ve výzbroji, ale 

pouze kterak záložní prostředek pro případ války.   

Protitankové miny používající rozněcovač MUV se staly 

historickou minulostí.   
 

     Velmi rozsáhleji, než kdy předtím, se používala 

protipěchotní mina POMZ-2, která byla po určité době 
provozu u armády podrobena modernizaci a obdržela název 

POMZ-2M. Modernizace spočívala v tom, že byl odřezán 
výstupek ve vrchních částech těla, který vytvářel místo pro držení minového rozněcovače 

MUV s roznětem MD-2. Ve vrchu části těla miny byl vyvrtaný otvor, ve kterém byl vyříznut 

závit M10. Do tohoto otvoru byl zašroubováván roznět, který nesl název MD-5M. Pak se jen 

na roznět našroubovával rozněcovač MUV.  

 Postupně se tak zapomnělo na rozněcovače UV a UVG, sehrál zde velmi významnou úlohu 
útlum bleskové války wehrmachtu a jeho vítězného pochodu po sovětském území.  
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     Není na škodu si připomenout text knihy německého generála (F.von Mellenin) 
„Pancéřovaná pěst wehrmachtu “  

 …„Ruské hlavní velitelství vojsk, které 
řídilo hlavní postupy během Kurské bitvy s velkým 

uměním, zručně přesouvala svá vojska obloukem 

na údernou sílu našich vojsk pomocí náročného 
systému minových polí a protitankových zátarasů… 

Rusové, jako nikdo, uměli opevňovat své „ptory“ 

(противотанковый район обороны -  

protitankové území obrany) pomocí minových polí i 

protitankových překážek, a také nesystémově 
roztroušených min v samotných mezerách mezi 

minovými poli. Rychlost, s jakou Rusové instalovali miny, byla neobyčejná. Za dva-tři dny 

uložili  více než 30 tisíc min. Bývaly případy, kdy jsme byli nuceni za den zneškodňovat v čáře 
útoku 40 tisíc těl min. Nehledě na to, že jsme postupovali v hlubině obrany Rusů do 20 km a 

kolem nás se ještě pořád  nacházela  minová pole, a dalšímu pohybu  bránily  protitankové 
zátarasy obrany. V této souvislost je třeba ještě jednou podtrhnout mistrnost  maskování 

ruských min. Ani jedno minové pole, ani jednu protitankovou oblast se nám nepodařilo najít 

do té doby, dokud na mině nezůstal první tank…“   

 

      Nebo plány minových polí, které se rozsáhle používaly v letech Velké Vlastenecké Války 

(Великая Отечественная Война). Tak například v roce 1943 - Kurský oblouk v pásmu 
obrany Voronežského  frontu o šířce 60 km bylo zjištěno 90 tisíc  protitankových min a 64 

tisíc  protipěchotní mina a v pásmu obrany 32 km - 50 tisíc PTM a 30 tisíc PPM 1000 

trhavých min zpožděného procesu odpalování a 11 km elektrických zátarasů. 

 

     Než začnu popisovat jednotlivé miny svým osobitým způsobem, musím však čtenáře uvést 

do stavu odborných názvů, abych nebyl považován za úplného laika. Ženijní mina je druh 

ženijní munice s trhavinovou náplní nebo jinou účinnou náplní, která je určena k ničení nebo 

poškození techniky protivníka nebo samotných osob zřizováním výbušných zátarasů nebo 

nástrah. Účinná náplň je uložena v těle miny a k výbuchu se přivádí ve vhodném okamžiku 

rozněcovačem. 
 

 

 

 

 

  Protitanková mina T-4 

  
     Tato mina byla zkonstruována N. N. Simonovem 

a schválena do výzbroje Rudé armády v roce 1932. 
Předpokládalo se rozvinout její sériovou výrobu, leč 

v této době ještě neexistoval žádný konkrétní záměr v 

uplatnění samotných tanků, natož pak jednotný 

záměr pro protitankový boj. Mimo to se na osudu 

miny podepsal svou celkovou kapacitou průmysl i 

obchod země (nedostatek výrobních kapacit pro 

zásadní potřeby země, natož pro armádu). Armáda 
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dostávala malé zásilky těchto min, proto nebyla 
schopna je zcela prozkoumat jak v jejich ukládání, tak 

i v zjišťování hlavních nedostatků, což mělo značný 
vliv na zlepšování samotné konstrukce miny. Přesto se 

po výrobě T-4 začaly objevovat její prototypy (TM-

35). 

  

     O uplatnění min T-4 v bojových podmínkách 

nejsou celkem žádné informace. Ani v ženijní příručce 

z roku 1935 pro ženijní vojska „Подрывные работы“ 

není již o této mině žádná zmínka a tato uvádí, že jako protitankové miny byl použit prostě 
komplet tritolových náložek s ovinutým ocelovým obloukem, který byl spojen 

s rozněcovačem. Tato příručka se zabývá až minou TM-35.  
  

     Mina měla základní vzhled ve formě truhlíku, kovového nebo dřevěného těla. Navrchu těla 

bylo nájezdové čidlo ve formě dřevěného prkna, které se opíralo svým úhlopříčným středem o 

soustavu přítlačného válce, procházejícího přes horní kryt miny a ležícího na ploché širší 

straně páky. Uprostřed prkna byl přišroubován přítlačný šroub. V rozích byla přítlačná deska 

s potřebnou distancí přišroubována k horní straně těla miny čtyřmi šrouby (nebo zaraženy 

čtyři hřebíky). Tyto vruty (hřebíky) zabezpečovaly zajištěnou polohu přítlačného prkna a 

spojeného s přítlačným válcem v potřebné poloze, a také pro zvýšení bezpečnosti miny. U 

dřevěných min lze vidět rovněž napínací šroub procházející skrz kryt a vrchní povrch 
pouzdra. Přítlačný válec, probíhající přes otvor v horní části těla a opírající se na konci 

dvojzvratné páky byl zajištěn před samovolným 

posunutím střižným vodorovným kolíkem, opírajícím se o 

tělo miny. Uvnitř těla se nacházela celokovová skříň 

s výkyvnou pákou uchycenou pomocí kloubu dvojčinné 
páky a tělo rozněcovače UV. Tělo rozněcovače 

s úderníkem a pojistkou „P“ bylo kryto víkem, kdežto 

rozbuška byla zasunuta dovnitř těla miny, kde byl 
zpravidla práškový TNT.  Při ukládání miny do minového pole byl rozněcovač UV 

adjustován rozbuškou č. 8 a vložen do kovové schránky tak, aby do zástrčky „P“ byl zasunut 

protáhlý špičatý konec dvouramenné páky. Na přední boční stěně bylo připevněno v ocích 
drátem víčko rozněcovače. V kovových tělech vypadala jako klapka pohybující se na ose, v 

dřevěných tělech měla charakter zásuvky. 

     Při nájezdu tanku na přítlačné prkno, jsou překonávány odpory vrutu a střižného kolíku, 

prkno tlačí dolů na přítlačný válec, který přitom tlačí na vrchní plochu dvojzvratné páky, která 

se otáčí na ose a zvedá svůj ostrý konec, na kterém je navlečeno oko zástrčky „P“. Pojistka je 
vytažena a úderník iniciuje zápalku, potažmo rozbušku a ta nálož trhaviny v těle miny. 

     Tento princip použití rozněcovače UV (později rozněcovače MUV) v krabici s dvojčinnou 

pákou jako rozněcovače v tlakovém procesu bude později použit v minách TM-35, TM 39 a 
TMD-40. 

     Protitanková mina T-4  je kontaktní 
protipásová nájezdová tlaková mina. 

Odpálení probíhá při nájezdu kola 

automobilu nebo pásu tanku na přítlačné 

prkno miny. Ženijní protitanková mina 

určená k ničení pásové, popř. i kolové 
techniky. Obecně se podle funkce miny 

rozlišují na protipásové a protikorbové, 
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podle dominantního účinku na cíl jsou popisované protitankové miny trhavé. Pro iniciaci 
miny je zapotřebí tlak 100-260 kg. Mina se klade na zem do půdy a sněhu ručně.  Otevřená 

mezera mezi tělem min a přítlačnou deskou omezuje použití miny v sypkých a bahnitých 
půdách, a také využití miny v podzimním období nebo je-li možné zmrzání promáčené 

zeminy. Doba bojové funkce miny se neurčovala, ale byla omezena odolnost, v době expozice 

miny s ohledem na vlhkost, která přinášela mnohé selhávky.  

 

    

Takticko-technické charakteristiky miny T-4 
Typ miny ………………………..........……protitankový protipásová tlakového procesu  

Materiál těla.............………………..............kov nebo dřevo  
Hmotnost celková...........................…….…..4.5  kg   

Hmotnost nálože trhaviny (TNT práškový)...2,6 - 2,8 kg  

Délka.......................…………………….......219 mm  
Šířka........................………………………...219 mm  

Výška těla............................ ................….....70 mm   

Výška (vzhledem k přítlačnému prknu)........985 cm  

Aktivační tlak  .................…………….........100-260   kg.  

Rozměry aktivační části.............................. 203 x 203 mm  

Teplotní rozsah použití..............……………-40 - +50 °C 

Rozněcovač............................………………UV s "P"pojistkou a rozbuška č.8  

Autodestrukce/autoneutralisace.............……ne/ne  
Maximílní doba uložení.........................…....nedefinována 

Mina nemá vložku pro dodatečný rozněcovač a je pomocnou minou. 

 

     Pro všechny další případy si musíme připomenout opět ryze české nebo přenesené názvy 

částí a samotné činnosti ženijních min. Běžné pokládání a vytváření zátarasů, minových polí a 

nástrah používá termín „adjustace miny“ je to odjištění miny, kdy se u rozněcovačů 

ženijních min provede proces změny ze zajištěného stavu do stavu připravenosti k funkci a 

stává se minou odjištěnou, ze které byly odstraněny všechny zabezpečovací prvky a (po 

položení) byly aktivovány všechny její automatické zabezpečovací prvky anebo všechna 

zpožďovací zařízení. Taková mina je připravena k činnosti po přijetí signálu od cíle.      
Deadjustace, je pokud to konstrukce dovoluje opačný postup směřující k zajištěnému stavu. 

Pokud mina není vybavená zařízením proti zvednutí vyvolávajícím výbuch miny při pokusu o 

její odstranění z místa uložení nebo vybavená zařízením proti odstranění miny vyvolávajícím 

výbuch miny při pokusu o odstranění rozněcovače, zajištění nebo deaktivaci. 

 
     Vysoká citlivost rozněcovače UV, ztížený přístupu k němu zavdává předpoklad domnívat 

se, že je minu nemožně dezadjustovat. S vyzvednutím miny však nejsou problémy.   

     Mina má barvu olivově zelenou nebo šedou, bez šablonace. Miny v dřevěných pouzdrech 
mohly být také bezbarvé.  Některé exempláře min ze dřeva měly tělo okované železem. 

     Vzhledem k roku výroby 1932 lze minu T-4  považovat za více než zdařilou. Konstrukce 

je velmi jednoduchá a rovněž spolehlivá v činnosti. Nevelká kulturní úroveň výroby 
sovětského průmyslu přesto dovolovala 

zorganizovat hromadnou výrobu těchto min. 

Stačí si připomenout, že v tuto dobu ve Francii a 

Anglii, nemluvě již o USA, nebylo 

protitankových min v tomto čase vyrobeno víc a 

kvalitnějších. Německá mina T. Mi. 29, 

zavedená již v roce 1929, měla sama o sobě víc 
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než složitou konstrukci, opatřenou třemi rozněcovači ZDZ 29. Velmi náročná konstrukce, 
které vyžadovala při své výrobě přesné zpracování a rovněž odbornou montáž, výrobu velmi 

prodražovala. 
     Samozřejmě že miny T-4 měly své nedostatky (písek, bláto mezi přítlačnou deskou a tělem 

miny), ale ženisté si věděli rady, jednoduše, miny přikryli jutovými pytli. Ale přesto 

zdokonalit minu a odstranit tento nedostatek bylo by jednodušší. V konstrukci min TM-35, 

které uviděly světlo světa koncem roku 1935, se s největší pravděpodobností přihlíželo ke 

konstrukci miny T-4, kterou se všemi základy lze pokládat za prototyp. Na samém počátku 

vývoje min postačovalo k zastavení tanku 2,6 kg TNT. Vývoj TM-35 nesledoval, jak by měl, 

perspektivy rozvoje tanků, ale vše přinesl čas. 

  
     Rozvojem moderních vojensko - sportovních her byl zoufale zpochybňován realismus 

podobných her zejména při  napodobování bojů, které nebylo možné provádět bez použití 

pyrotechnických výrobků a jak jinak, bez použití ženijních min. Za pomoci starých časopisů 
z dob Velké vlastenecké a dokonce i starší se pak mohli účastníci her zdokonalovat v ženijní 

technice za použití snadno dostupných a jednoduchých materiálů na výrobu různých min a 

zařízení. Tento materiál je dodáván zejména lidmi hledajícími na různých bojištích armádní 

artefakty. Můžeme nekonečně diskutovat například o vzhledu současné cvičné protitankové 

mině T-IV, která byla právě postavena pro soudobé realistické znázornění válečných bojů 

podle originálu miny T-4 z časopisu Журнал "Военно-инженерное дело и связь". №2-

1931г. Obrázek, který vytvořil Ivan Kočin je zdařilou replikou postavenou jak na bázi 

elektrické, tak i mechanické s kouřovým efektem. 
 

 

     V roce 1935 RKKA zavádí do výzbroje 

ženijních vojsk Rudé armády první 

celokovovou protitankovou  protipásovou 

minu průmyslové výroby, tlakového roznětu 

TM-35. V této mině byl použit rozněcovač 

UV. Tentýž princip činnosti roznětu a 

rovněž rozněcovač UV byl použit také 

v sovětských protitankových minách AKS, 
TM- 39, TMD- 40, PMZ- 40.   přičemž v 

těchto dvou minách (TM- 39, TMD- 40) se 

používalo najednou až dvou rozněcovačů 

UV. Poslední z těchto vzorů byly vyčerpány 

již na základě bojových zkoušek a použití 
protitankových min v letech 1939 - 1940. 

Na základě těchto zkoušek byly vytvořeny protipěchotní miny  MPK- 40, PMK- 6 (МПК-40, 

ПМК-6) a další. 
 

 

Protitanková mina TM-35  a TM-35M 
     Tato mina je pravděpodobně první zařazenou 

protitankovou minou v tabulkách Rudé armády. V 

každém případě, v příručce pro vojenský průmysl a 

pro vojáky a mladší velitele RKKA Rudé armády, 

vydané v roce 1934, není o minách ani zmínky, i když 

tam jsou podrobně popsány prakticky všechny typy 

zbraní Rudé armády od  počátku třicátých let. 
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     Na snímku miny TM-35, jež ležela v půdě desítky let, nezůstala stopa zeleného zbarvení a 
ani rukojeť, zřetelné je jedině očko na přední stěně. Citace z literatury (ve stati T-4) je shodná 

i u této miny pouze je tam uvedeno, že do konce 
roku 1935 byl dokončen  návrh  na kovovou 

protitankovou minu TM-35. 

 

     Mina TM-35M  se odlišuje se od miny TM-35 

pouze trochu větší výškou těla (115 mm místo 85 

mm) větší celkovou hmotností (7 kg namísto 5,2 

kg.), větší náplní trhaviny (4 kg místo 2,8 kg) a také 

tím, že se v průběhu jejího vývoje přestala plnit 
tritolovými kostkami (standardními náložkami), ale 

litou trhavinou s primární počinovou náložkou TNT 

250 g. 
     Mina se skládala z kovového těla (1), ze 

sklopného krytu s otvorem pro přítlačný šroub (2). 

Uvnitř skříňky je vytvořena tenkostěnná kovová 

schránka (3) o rozměrech 100x50x25 mm s otvorem 

pro roznět v přední stěně vcházející dovnitř těla. Pro 

zavedení rozněcovače MUV do této schránky je ve 

stěně těla miny otvor, uzavíraný klapkou, která je 

umístěna mezi oky držadla. Uvnitř skříňky se 
nachází dvojzvratná páka (4), která se mohla kývat v svislé rovině. Zašpičatělý konec 

dvojzvratné páky při vsazování do miny vstupoval v otvoru zástrčky "P" rozněcovače.  Mina 

se dodávala k vojskům čistě ve formě pouzdra. Druhý konec páky byl umístěn právě pod 

přítlačným šroubem (5). 

     Volný prostor se plnil tritolovými nebo melinitovými standardními náložkami (6). Mina ve 

variantě TM-35M  je již naplněna litý tritolem, amonalem 50/50 anebo tak zvanou 

„francouzskou směsí". 

 

     Kompletace rozněcovače MUV s pojistkou „T“ byla prováděna ženisty těsně před 

minováním. Do těla miny se vměstnalo 6 kostek tritolu nebo melinitu po 400 g  a 2 kostky po 
200 gramech ( 2 kg  800 g). Při sypání práškové trhaviny se do miny vměstnalo přibližně 2,4 

kg trhaviny. Před použitím je mina vyplněna trhavinou. Na místě umístění bylo nutné minu 

překontrolovat podle návodu, zavedením standardního nástroje (dřevěná hůlka podobná 

formou a rozměrem rozněcovači MUV s roznětem MD-2, ale o něco delší) do otvoru v přední 

stěně miny s ujištěním že je prostor pro rozněcovač volný a že se rozněcovač vejde do otvoru 
tritolové standardní náložky. Nato bylo 

třeba, odklopit kryt miny a druhým 

přípravkem v podobě lamelové šablony 
prohlédnout polohu přítlačného šroubu s 

tím, aby při spuštění krytu zpět na tělo 

miny nedošlo k zatlačení šroubu na páku. 
Vyjmout z rozněcovače jistící kolík a 

pečlivě rozněcovač vpravit do otvoru, 

vizuálně pak zkontrolovat zasunutí 

ostrého hrotu dvojzvratné páky do 

zástrčky "P"a otočit klapku a zavřít 

rozněcovač. Potom pečlivě, bez úderu, 
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spustit přítlačné víko na místo a zablokovat jej západkami.  
Protitanková mina TM- 35  je protipásová nájezdová. Detonace probíhá při nájezdu kola 

automobilu nebo pásu tanku na vrchní kryt miny, který má po stranách kovové záhyby. Při  
deformaci tohoto vrapování silou hmotnosti kolem 120-260 kg se víko deformuje a přítlačný 

šroub stlačí dvojzvratnou páku, jejíž druhý konec vysune pojistku "P"  z rozněcovače. 

Mina se ukládá na zem, do půdy, do sněhu, ručně. Nehermetičnost miny omezují použití miny 

ve vlhkých, bahnitých půdách.   

     Miny TM-35  se rozsáhle používalo 

rudou armádou v letech 1941- 42. Už 

během prvních bojů s wehrmachtem byla 

zjištěna nedostatečná hmotnost nálože 
těchto min, (pouze 2,8 kg v německé  

T.Mi.35 bylo 5,5 kg). V následující době 

byly zkonstruovány a zavedeny do výroby 
těžší kovové miny, obdélníková typu TM-

39 a mina kulatá typu TM-41, obsahující již 

3,6 kg  tritolu nebo amonalu. Nicméně 

deficit kovu, zejména železa, úbytek 

výrobních kapacit na Němci okupovaném 

území a nedostatek průmyslových závodů 

na východě, přinutil se vzdát výroby 

kovových min   TM-41   a přejít na výrobu 
jednoduchých a levných dřevěných min 

typu TMD-40. 

     Doba bojové funkce miny není omezena 

a určující je pouze schopnost výbušniny detonovat v nepříznivých podmínkách (amonitové 

slože, vlhnutím ztrácí své detonační vlastnosti, tritol avšak svých vlastností v nepříznivém 

prostoru a čase neztrácí). Narušení těla korozí činí minu nebezpečnou nejen pro techniku, ale 

také pro člověka, neboť rozněcovač MUV má velmi nízkou hranici citlivosti k vytažení 

zástrčky (1-3 kg). Rozpad zástrčky v důsledku koroze, může způsobit samovolný výbuch. 

Mina nemá jiné přídavné rozněcovače a je vyzdvižitelnou  minou, nicméně vysoká citlivost 

rozněcovače MUV a špatný pracovní přístup k němu vytváří zásadu považovat tuto minu 
prakticky nedeadjustovatelnou.  

 

   

Mina TM-35  se vyráběla v řadě modifikaci. Na obrázku nahoře jsou představeny dvě nejvíce 

známé modifikace TM-35 a TM-35M. Na snímku na začátku článku ještě jedna. Její praktické 
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odlišní názvem typu na těle miny nebylo. V případě potřeby se v některých dokumentech 
jednoduše  uvádí - "TM 35 1936, TM 35 39 " atp. 

 
      Už první týdny při pokládání minových polí minou TM-

35 v bojových podmínkách se ukázalo, že lze, pokud doba 

minování není ve dne a bez palebného ohrožení nepřítele, 

ještě dobře miny uložit, ale činnost s minou před předním 

okrajem fronty s nepřítelem nebo v noci, přináší neobyčejné 

potíže kvůli až moc velkému množství operací při adjustaci 

miny a jejímu dlouhotrvajícímu procesu umístění. Práce 

s minou v nočních podmínkách je prakticky nemožná kvůli 
vizuální kontrole úkonů s rozněcovačem. Potřeba vytáhnout 

z rozněcovače pojistný kolík před jeho nainstalováním v mině a nutnost spojení konce páky s 

pojistkou „P“ (tahová síla je pouze 1-3 kg.), dělalo proces s minou pro minéry prostě 
nebezpečným. 

     Navíc to byla mina velice slabá (celkem 2,8 kg. nálož trhaviny), což bylo už jasné ještě v 

předválečných letech, ale tehdejší velení doporučovalo umocňovat účinky miny jejím 

pokládáním na doplňkovou nálož z tritolových náložek o hmotnosti až 2 kg. Kromě toho 

vůbec nepočítalo s faktorem dopravy náloživa na místo pokládky a s faktorem času pokládky 

velkého množství min. Zpočátku to bylo řešeno vytvářením různých připravených kompletů 

(mina-trhavina ve vaku). Ve válečných podmínkách musí miny přicházet k vojskům absolutně 

připraveny k použití, a sestrojení miny TM-35 toto nesplňovalo. Proto výroba min TM-35 
byla zastavena ještě během sovětsko-finské války 

v letech 1939-40, avšak zásoby byly spotřebovávané 

ještě v létě a na podzim roku 1941 a mnohde také na 

začátku roku 1942 z důvodů otevření záložních skladů 

divizí.  

 Na začátku války se začala vyrábět mina TM-35M, 

která měla větší výšku (115 mm místo 85 mm) a proto 

se do ní vtěsnalo až 4 kg. litého tritolu nebo amatolu. 

Přesto bylo deklarováno sověty, že byla vyrobena a 

zavedena do Rudé armády až v letech 1943 nebo 44. 
V muzeu však byl nalezen snímek ze Smolenska, kde 

německý ženista nese získanou minu již v létě 1941. 

Historicky je to zcela v pořádku neboť v Moskvě byly strojírenské podniky „ГС  Завод № 

562 НКБ“ a „ГС завод НИИ № 6“  Do listopadu roku 1941 podnik NII- č.6 na bázi 

zkušebních dílen zajišťoval  muniční výrobu v bývalé filiálce závodu č. 575. Až rozkazem 
NKB č. 35 z 26.11.1941 byl vyjmut  do samostatně působícího podniku- GS závod NII č. 6. V 

dubnu1942 mu byl přidělen název GS závod č. 562 NKB. Tento podnik zajišťoval výrobu 

balistických prachů, náložek do munice   M-13 a M-8, střel do 
minometů, granáty RGD, rozněcovače a jiné iniciátory a co je 

pro nás důležité, také výrobu protitankových min TMB-2, TM- 

35 a JAM- 5. 
     Pročítáte-li různou literaturu, zejména knihy o válce, setkáte 

se s různými názvy min. Třeba název miny 

TM-38, která se v originálních předpisech 

nevyskytovala. Vpravo vidíte obrázek v jeho 

původním kontextu na stránce 

en.wikipedia.org/wiki/TM-38_mine. Zůstává 

nejasné, kterou minu pod názvem TM-38 má 

http://en.wikipedia.org/wiki/TM-38_mine
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autor publikace na mysli, pravděpodobně se jedná o minu TM-35M, možná jej zmýlilo 
vyražené číslo na vrchním víku miny. Autor se asi setkal s minou TM-35  s vyraženými 

číslicemi na víku - 35, 38, 40, 41. Nejspíše, čísla označující rok výroby miny. Písmena TM na 
těle miny vyražena nebyla, jediná písmena byla zjištěna  КШ  (KŠ), což je nejen podle mého 

názoru, šifra výrobního závodu. Smutné je, že takto označuje minu i renomovaný projekt 

ORDATA: 

http://ordatamines.maic.jmu.edu/displaydata.aspx?OrDataId=5656 

 

 

Takticko- technické charakteristiky miny TM-35 
Typ miny………………………………..……….....protitanková protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..ocel  

Hmotnost celková...........................………………..5,2  kg.  

Hmotnost nálože trhavina (tritol,melinit v náložkách)....2,8  kg.  
Délka...........................……………………………..230 mm  

Šířka......................…………………………………220 mm  
Výška..........................……………………………..85 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..120-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….180x180 mm.  

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +50 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „P“ pojistkou a roznět MD-2 

  

 

 

 
Takticko- technické charakteristiky miny TM-35M 

Typ miny………………………………..……….....protitanková protipásová nájezdová 
tlaková 

Materiál těla............................……………………..ocel  

Hmotnost celková...........................………………..7  kg.  
Hmotnost  lité nálože trhavina (TNT,Amatol 50/50 + náložka lis.TNT)............3,75 kg +250 g. 

Délka...........................……………………………..230 mm  

Šířka......................…………………………………220 mm  

Výška..........................……………………………..115 mm  
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Aktivační tlak  ......…………………………….…..120-260  kg.  
Aktivní plocha.........................…………………….180x180 mm.  

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +50 °C   
Rozněcovač...........................MUV s „P“ pojistkou a roznět MD-2 

 

     Prosím, obraťte svou soustředěnou pozornost 

na samotný pohybový spouštěcí mechanismus 

zařízení miny (skříň s dvojzvratnou pákou a 

rozněcovačem MUV). Tohoto mechanismu se 

používalo rovněž v minách TM-39 a TMD-40, 

tam již byly dva a byly situovány v jejich 
koncových částech jako skříňky uzavřené 

klapkou. Toto už byl značný pokrok, adjustovat 

skříňku a vložit do ní rozněcovač MUV, 
zkontrolovat polohu zástrčky a potom kompletní 

skříňku instalovat do miny na místě ukládání. 

Zařízení však zůstávalo stále složité v porovnání jednoduchosti rozněcovače MUV.  

 

 

 

Mina Ovčinikova (Мина Овчинникова) 

První víceúčelová protitanková 

protipěchotní nájezdová a nášlapná mina 

Rudé armády. Bylo ji možné použít jako 

protipásovou, nebo jako střepinovou 

protipěchotní minu. Změna cílového 

použití miny je provedena pouhou 

záměnou výbušniny s pouzdry 
střepinového účinku. 

Účinek na tank je pouze 2 kg   TNT. 

Účinek na pěchotu je v hmotnosti 400 g 
TNT a střepinový účinek je znásoben 

železnými střepinami.   

     Ve všech případech se mina aktivuje, když je na 

plochu horního krytu vytvořen potřebný tlak. 

     Historicky nelze přesně dokázat, kdy tato mina byla 

přijata do výzbroje Rudé armády. Podle německých 

údajů je zmínka o mině Ovčinikova v roce 1941. 

Existující sovětské zdroje její nasazení zařazují 
nejpozději do roku 1942. Po tomto roce bylo 

pravděpobně zjištěno, že účinky nevyhovují pro její 
nasazení, zejména jako protipěchotní mina neměla 

předpokládaný účinek, neboť značná část střepin 

zůstala po výbuchu v zemi a ta co vylétla vzhůru, 

neohrozila žádného vojáka v jejím okolí. Zranění, toho 

kdo na minu šláp, by stejným způsobem zranila pouhá 

náložka o hmotnosti 400 gramů  



21 

 

     Mina má tělo spodní části konstruováno z 
překližky (1) o rozměrech  21 x 21 x 5-6 cm, 

převlečný uzavírací horní kryt (2) má roznět 22 x 22 x 
5-6 cm na dno krabice je přibit dřevěný špalík (3) s   

horizontálním vývrtem pro rozněcovač UV, MUV (4). 

Proti špalíku je umístěna tritolová standardní náložka 

o hmotnosti 400 g (5), do které je zasunuta přes otvor 

ve špalíku rozbuška. Pro zajištění náhodného posunu 

náložek jsou zajištěny dvěma příčkami vlepenými již 

při výrobě (6). Příčky nelze odinstalovat. Za příčkami 

jsou ve variantě protitankové umístěny čtyři 400 
gramové náložky z TNT, melinitu nebo francouzské 

lité směsi  "L". Ve variantě protipěchotní je za 

přepážkami materiál ve formě kovového odpadu jako 
úlomky, kuličky z ložiska, střely pěchotních zbraní (odpad) atd. Na přední stěně uvnitř je na 

oka otočně připojena kovová tyč (7), jejíž volný konec, je zasunut do oka zástrčky „P“ 

rozněcovače. Vně na boční stěně jsou protilehle umístěny (přibity slabými hřebíčky) dvě 

čtvercové dřevěné desky (8), na které dosedá převlečná horní polovina (víko).   V přední a 

zadní stěně spodní části jsou otvory pro dřevěné kolíky (9). Shodné otvory jsou i na horním 

víku. Samotnými dřevenými kolíky je možné, na základě jejich pevnosti, stanovit citlivost. U 

protipěchotních min je citlivost 9kg V provedení protitankovém 90 kg. 

Na spodní části víka je přibit tlačný blok (10), který, když je kryt instalován  na mině,  se 
nachází nad odjišťovací tyčí (7).  

     V bojové pozici je na mině kryt spočívající na bočních destičkách a přes boční otvory 

prochází dřevené kolíky. Je-li na víko vyvinut tlak  (nájezd kola nebo pásu, nášlap nohy) silou 

větší než jsou síly odporu, destiček, které se vytrhnou z hřebíčků     zlomí se dřevěné kolíčky 

a víko se propadne, přičemž blok tlačí na tyč, a ta, vytáhne „P“pojistku, která uvolní 

předepjatý úderník rozněcovače UV, MUV a mina exploduje. 

     Mina může být instalována na zemi nebo do země (sníh) ručně. Minu nelze instalovat do 

mokrých, bahnitých půd. Mina nemá žádné bezpečnostní zařízení, a nakonec její odjištění je 
možné provést pouze v místě instalace. Jakmile je jáma pro minu vykopána, instaluje se 

spodní část v úplné výstroji. Pouze se zvedne a zasune tyčka do oka „P“ rozněcovač je 

opatrně veden po tyči a vloží se do vývrtu v bloku (3) tak, aby rozněcovadlo nebo rozbuška 

byly správně zasunuty do náložky. Opatrně se přiklopí víko na dnovou část miny. Tyto dvě 

operace jsou nejnebezpečnějšími úkony při adjustaci 
miny. Poté se vloží do otvoru v mině dřevěné kolíky 

a mina je připravena do bojové pozice. Dezadjustace 

miny nebyla přípustná vzhledem k nabobtnání 
dřevěných čepů, které nebylo možné mnohdy 

bezpečně vyjmout. Každý pokus dezadjustovat minu 

je extrémně nebezpečné. 

Antidelaborační zařízení na mině není. Nicméně, 

mina může být instalována společně s nástražnou 

minou lovuškou MS-2 (MC-2). 
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Expoziční doba miny byla dána na jednu sezonu, neboť překližka rychle absorbuje vodu, 
začíná bobtnat, deformuje se a její stav se stává nepředvídatelný a ve většině případů se stává 

velmi nebezpečnou. 

Technickotaktická data miny  Ovchinnikova 

Typ víceúčelová 

Tělo........................................................................... překližka 

Hmotnost 5.5-7.5 kg. 

Hmotnost výbušniny protitanková..........................   2 kg. 

Hmotnost výbušniny protipěchotní.........................   400 kg. 

Délky a šířky 22 x 22 cm 

Výška 7.9-9.9 cm 

Rozněcovač...............................................................  UV, UVG, MUV, P-pojistka 

Rozměry snímače 22x22 cm. 

Aktivační tlak.......................................................... Nedefinovano  v rozmezi 9 - 90 kg. 

Teplotní rozsah použití............................................   -40 až +40 stupňů C 

Извлекаемость.........................................................  ano 

Обезвреживаемость................................................  ne 

Autodestrukce, neutralizace ....................................  ne / ne 

Čas adjustace...........................................................   Od zavedení můj blaster 

Čas expozice až na 3-4 měsíce 

Informace o způsobu balení nejsou k dispozici. Mina je opatřena v tmavě zelenébarvě, natřená 

lakem nebo může být bez nátěru. Šablonace je černá, nebo může úplně chybět. 

Jako všechny dřevěné miny je i tato svým designem poměrně jednoduchá a mohla tak být 

vyrobena v každém dřevozpracujícím závodě.  Sstejně jako všechny sovětské protitankové 

miny z doby předválečné je Ovčinikova mina velmi slabá na techniku a naopak přehnaně 

silná resp. objemná jako protipěchotní.   

Ve skutečnosti, to je mina jedna z mnoha exemplářů, která se rychle vyvinual v letech  39 až 
41  a stejně rychle byla dodána do Rudé armády. Seriózních vědeckých studijních materiálů 

se z této doby nezachovalo.  A po válce se snížily optimální počty vzorků min. 

  

Protitanková mina TM-39 
 

 

     Protitanková protipásová 

mina v kovovém těle. Mina 
je určena pro vyřazení tanků 

a kolové techniky nepřítele 

díky rozbití prvků 
pohybových částí (článek 

housenkového pásu, kolo). 
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Tato mina, je první sovětskou protitankovou minou, mající prodloužené tělo. Nicméně, ve 
světové praxi není toto jediná mina takového typu. Za II. světové války mělo Německo 

podobnou minu  nazývanou  „Riegelmine“  43 (R.Mi.43) a její následovnice R.Mi. 44. Tato 
mina byla ve mnohém okopírována od italské miny V-3 a podobné maďarské. V současné 

době má Velká Británie minu s podlouhlým krytem L9A1 (Barmine). Jedinečnost těchto min 

spočívá ve velké délce snímače cílů (R.Mi.43 – 800 mm, L9A1 – 1200 mm, TM 39- 590 

mm),  což umožňuje v 2-4 krát zvýšit pravděpodobnost nájezdu tanku na minu, což umožňuje 

snížit spotřebu min ve srovnání s běžnými kulatými nebo hranatými minami. Ale tímto 

výhoda podobných min také končí, protože převážená část nálože trhaviny (30-60%) 

nevykonává svou funkci a tak účinek vyjde naprázdno, neboť tank zpravidla nenajíždí svým 

pásem na celou minu nehledě na skutečnost, že byla mina slabá (2,8 kg). Další nevýhodou 
jako u všech předešlých min byla značná pracnost adjustace při ukládání do minových polí. 

     Mina má kovové tělo, na které je uloženo víko se dvěma iniciačními šrouby.  Víko má 

zahnuté hrany pod úhlem asi 45°, které nejsou pevně spojené, což umožňuje při nájezdu pásu 
rozevření hran a stlačení víka dolů. Šrouby ve víku korespondují s plochami páky 

detonačního systému miny. 

     V těle miny je uloženo sedm tritolových lisovaných standardních 400 g náložek a dva 

detonační mechanizmy, které představují kovové skříňky s plochou tlačnou dvojzvratnou 

pákou (podobné detonačnímu mechanizmu miny TM-35). Uvnitř každé takové skříňky je 

rozněcovač MUV s roznětným komplexem MD-2 a "P" pojistkou. Proto, aby do těla miny 

mohly být zasunuty náložky a detonační mechanismus, jsou v čelech těla shora zástrčná 

dvířka s madly, o které se opírá víko.  Při nájezdu tanku na minu se pod jeho tíhou rozjíždí 
boční zahnuté stěny víka a distanční seřizovatelné přítlačné šrouby, jeden nebo oba dva naráz 

svým koncem stisknou páku detonačního mechanizmu, která, otáčeje se na ose, vytahuje z 

těla rozněcovače MUV pojistku „P“, následkem čeho se rozněcovač spouští a minu iniciuje. 

     Mina nemá žádný jiný otvor pro přídavné rozněcovače a je tedy dobře odstranitelná a 

dobře deadjustovatelná. Zneškodňování lze provést po sejmutí víka a vysunutí detonačního 

ústrojí, ze kterého se pak vyjme rozněcovač, do něhož se vloží pojistný kolík a objímka a u 

kterého se odšroubuje roznětný komplex MD-2. Mina má nátěr v tmavozelené barvě. 
Šablonování na boční stěně je černé. 

    

Mina byla schválena do výzbroje v roce 1939 a používala se v malých objemech během celé 

války, protože byla v roce 1944 schválena do výzbroje mina TM-44 byla výroba TM-39  

zcela zastavena. Mina získala u ženistů určitou oblibu, i když v bojovém použití byla dosti 

složitá a nebezpečná pro velké množství úkonů při adjustaci. Také jako u předchozích min 
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byla její pokládka v noci nemožná vzhledem k nebezpečné manipulaci s detonačním ústrojím. 
Tělo, vyrobené z nepocínovaného železného plechu, nehledě na nátěr, rapidně rezavělo a 

téměř bylo zničeno po 6-8 měsících uložení v kyselých půdách a v důsledku toho se miny 
stávaly nebezpečné i na nášlap člověka. Nehermetičnost těla a víka způsobovalo selhávky, jak 

po vniknutí písku nebo vody do těla miny. 

Zbytky zásob min TM-39 byly v letech 45-48 předány komunistům Číny, kde v té době 

probíhala občanská válka proti čanghajškovskému režimu. Využívání těchto min Číňany se 

však nepodařilo zjistit. V šedesátých letech ve Vietnamu, Kambodži a Laosu nebyl výskyt 

těchto min zaznamenán. Narazit na minu TM-39 na místech bojů II. světové války na území 

České republiky je téměř nemožné. 

 
 

Takticko- technické charakteristiky miny TM-39 

Typ miny………………………………..……….....protitanková protipásová nájezdová 

tlaková 
Materiál těla............................……………………..železný klempířský plech 

Hmotnost celková...........................………………..6,7  kg.  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT)...............7 kusů 400g (2,8 kg) 

Délka...........................……………………………..600 mm  

Šířka......................…………………………………130 mm  
Výška..........................……………………………..122 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-120  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….580x105 mm.  
Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „P“ pojistkou a roznět MD-2 
 

 

Protitanková mina 

 TMD-40 (ТМД-40) 

     Protitanková protipásová mina v 

dřevěném těle. Mina je určena pro 

vyřazení tanků a kolové techniky 
nepřítele díky rozbití prvků pohybových 

částí (článek housenkového pásu, kolo). Tato mina je ve své podstatě reprodukcí kovové 

protáhlé miny TM-39, schválené na výzbroje v roce 1940, jako kompromisní varianta v 

souvislosti s nedostatkem výrobních kapacit a zejména s deficitem kovu v zemi a ubohým 

financováním ženijních vojsk.  
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№ 11 

Строго секретно 

20 декабря 1941 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Вологодского обкома ВКП(б) 

СЛУШАЛИ: О производстве противотанковых и противопехотных мин.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять предложение уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Вологодской области о возможности 

организации на предприятиях облместпрома и промкооперации области противотанковых мин (ТМД-40 и 

ПМД-6).  

2. Обязать председателя облпромсовета товарища Морозова организовать производство деревянных корпусов 

для ТМД-40 и ПМД-6 в количестве до 30 тысяч в месяц.  

3. Обязать товарища Беляева (облместпром), товарища Студентова (управление трудовых резервов) и 

товарища Афанасова (облметаллсоюз) организовать производство упрощенных металлических взрывателей в 

количестве в месяц:  

облместпром - 7000 штук;  

управление трудовых резервов - 6000 штук;  

металлсоюз - 2000 штук.  

4. Просить Государственный комитет обороны СССР дать указания Наркомату боеприпасов об отпуске 

Вологодскому облпромсопету тола для снаряжения мин из расчета до 30 тысяч штук в месяц.  

5. Поручить товарищам Связеву и Лобанову установить возможность увеличения производства деревянных 

корпусов мин и металлических взрывателей на других предприятиях области.  

Секретарь обкома ВКП(б) Комаров  

ВОАНПИ. Ф. 2522. On. 3. Д. 41. Л. 215. Подлинник. Машинопись.  
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     Přední konstruktéři byli postaveni před úkol poohlédnout 
se po dostatkových materiálech a možnosti výroby min bez 

použití kovoobráběcích provozů. V předvojnových letech 
byly zpracovány dvě krajně neúspěšné miny z papírové 

lepenky PMK-40 a TMB (ПМК-40 a ТМБ) ty však neovládal 

MUV.  

     Mina TMD-40 byla první sovětskou dřevěnou minou, 

která prošla celou válkou.  Výroba této miny byla hromadná 

hned od počátku roku 1942. Rovněž dřevěná mina JAM-5 

(ЯМ-5), která měla řadu výhod - jeden rozněcovač místo 

dvou, velká kompaktnost těla, víc než bylo potřebné. Miny 
JAM-5 rovněž TMD-40 se vyráběly paralelně do momentu 

vzetí do výzbroje v roce 1943. Také i její dokonalejší varianta 

TMD-B (ТМД-Б), a poté v roce 1944 její modifikace TMD-
44 se vyráběly společně. I když výroba JAM-5 a TMD-40 už byla v roce 1943 povážlivě 

omezena a v roce 1944 docela zastavena, leč používali se skoro do konce války. Mina je ve 

své podstatě dřevěné prkenné tělo se dnem přitlučeným hřebíky. Vespod je k víku (podobné 

s víkem rakve) přibitá houževnatá čtyřhranná lať, jejíž krátké konce jsou umístěny naproti 

přítlačné páce detonačních mechanizmů. Pro přikrytí detonačních mechanizmů a tritolových 

standardních náložek je na spodní straně víka přibita překližka nebo prkno s výřezy pro 

přítlačné latě. V těle je uloženo sedm tritolových standardních 400g náložek a dva detonační 

mechanizmy, které představují dřevěné skříňky s dvojramennou pákou. Uvnitř každé ze 
skříněk je rozněcovač  MUV s roznětem  MD-2 a "T" pojistkou. Rovněž zde mohly být 

uloženy rozněcovače UV s rozbuškou KD č. 8 nebo varianta rozněcovače předválečné doby 

UVG. Kvůli tomu, aby mohly být do těla miny nainstalovány tritolové náložky a detonační 

ústrojí, jsou v čelních stěnách zřízeny otvory uzavírané zašupovacími dvířky. V době války 

leckdy místo roznětu MD-2 byly dodávány zápalky KV-11 v pouzdře, do kterého se 

vsazovala rozbuška č.8A (№8А) a pak pomocí běžných ženijních kleští se slisovali 

dohromady, vlastně se sestavil roznět podobný MD-2 ne však průmyslové výroby, ale ženijní. 

Vše bylo spojeno s tím, že týl nebyl informován s požadavky fronty a samotní ženisté byli 

nuceni dodělávat to, co nezhotovil týl. 

     Při nájezdu tanku na minu se pod jeho tíhou prolamuje víko a přítlačná čtyřhranná  lať tlačí 
na dvojzvratné páky a jedna nebo oboje najednou vytlačují z rozněcovače "T" pojistku a 

následuje iniciace miny. Mina nemá otvor pro dodatečný rozněcovač k zajištění miny proti 

vyzvednutí. Zneškodnění miny je stejné jako u TM –39. 

     Mina je opatřena nátěrem tmavě zelené barvy s černým šablonováním nebo je bez nátěru 

případně natřena fermeží. 
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Takticko - technické charakteristiky miny TMD-40 
Typ miny………………………………..……….....protitankový protipásová nájezdová               

tlaková 
Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..6,9 kg.  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT)...............7 kusů 400g (2,8 kg) 

Délka...........................……………………………..600 mm  

Šířka......................…………………………………140 mm  

Výška..........................……………………………..101,6 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..80-110  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….580x120 mm.  
Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 

s KDč.8 nebo s MD-2 . 
 

     Počátek války měl potřebu širokého rozvinutí diverzních úkolů partyzánských skupin na 

komunikacích nepřítele a s tím souvisejících příprav odpovídajících odborníků. V červenci 

roku 1941 bylo založeno Operativně - výcvikové středisko Západního frontu pro přípravy 

partyzánů k provádění diverse. Zanedlouho byla podobná střediska a školy pro přípravy 

partyzánů diversantů vytvořena i na jiných frontách. Nedostatek minérů, střelmistrů 

v partyzánských brigádách zpomaloval postup a široké uplatnění takových účinných metod 

diverse jako ničení tratí a zejména vlaků, instalace nástrah s použitím min a ovládané 
výbušniny, ničení objektů pomocí min a trhavin řízených radiem, diversí s použitím momentu 

překvapení a jiných speciálních akcií s použitím odpálených minových prostředků.  

     Použití diverse jako procesu činnosti v širokých rozměrech, bylo nemožné v důsledku 

absence ženijního materiálu speciálně přizpůsobeného pro použití na komunikacích zejména 

železnicích.  Systemizované miny TM-35, TMD-40, JAM-5, PMD a další, nacházející se ve 

výzbroji Rudé armády byly těžce upotřebitelné v týlu nepřítele. Byly nešikovné, těžké a byly 

náročné na dobu přípravy a maskování. Proto bylo využíváno především speciálně 

připravených prostředků ne jiných než s využitím rozněcovače MUV jako například: 

 

 

Protitransportní kolejová partyzánská mina (verze 1)  
  
     Mina slouží pro vyřazení železničního vozového parku z činnosti metodou detonační 

destrukce kolejnice s následující havárií pohybujícího se kolejového vozidla na  kolejích 
(lokomotiva, vagón).  

     Tato mina byla vytvořena v roce 1942 a je určena pro použití partyzánskými skupinami a 

speciálními ženijními skupinami Rudé armády pro diverzi na železnici. 
     V řadě zdrojů se může mina vyskytovat pod jiným názvem – „protivlaková mina“; 

„železniční mina“; „drzá mina“;  „železniční partyzánská mina“ a jinak. 

     Názvoslovný význam mina nedostala a v seznamech předpisů vojsk nebyla začleněna a 
průmyslově nebo sériově se nevyráběla. Po každé objednávce na výrobu a doplnění do 

kompletu těchto min následovala jednorázová výroba v konkrétní vojenské dílně.  V 

nejednom případě se výroba z výkresů a popisů realizovala přímo v partyzánských skupinách. 

Proto, vnější vzhled některých min může být poněkud rozdílný. Šlo jen o to, jaký materiál ve 

skupinách byl a jaké nástroje byly k dispozici.  Výroba neodlišuje hraniční jednoduchost 

konstrukce a možnosti výroby z pomocných materiálů za využití minimálního množství  
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nástrojů neboť z  průmyslových materiálů pro tuto minu  je požadována jen trhavina a 
rozněcovač MUV se roznětem MD-2. 

     Konstrukčně se mina skládá z plechového profilovaného háku (objímka hlavy kolejnice) a 
v jeho trubicovém útvaru v ohybu navlečená profilovaná otáčející se páka. Ve spodním útvaru 

háku je zasunuta nálož výbušniny (lisovaný tritol ve standardních náložkách 200 a 400 

gramů). Do náložky se vkládá rozněcovač MUV s „P pojistkou a roznětem MD-2. 

     Mina byla dopravována do prostoru diverse v demontovaném stavu. Výbušnina a zejména 

rozněcovač se vkládal až v bezprostřední blízkosti prostoru minování. Při instalaci miny se 

vrchní profilovaná část skoby navléká na kolejnici tak, že její konec obepíná hlavu kolejnice, 

a nálož přidržuje k noze koleje. Pro jistotu udržení a víc než těsného přitlačení nálože k noze 

kolejnice se doporučuje pod nálož podsunout dřevěný klín. Pak se z rozněcovače odstraňuje 
ochranná závlačka a rozpěrné pouzdro. Pokud ještě existuje možnost, tak nálož se třeba zavalí 

zeminou, zasype štěrkem, čili se vyrobí tak zvaná ucpávka, která zvýší účinek nálože na 

kolejnici. 
     V bojové pozici ční natáčecí  rameno páky nad hlavou kolejnice asi 8 - 10mm. Kolo 

lokomotivy nebo vagónu najíždí na páku a přitlačuji ji ke kolejnici. Přitom druhý konec páky, 

provlečené v očku „P“ zástrčky vytahuje pojistku z úderníka. Úderník bije na zápalku roznětu 

a vyvolává jeho výbuch a od něj exploduje náložka. Na stejně a patě kolejnice  se při výbuchu 

perforuje  otvor velikost 7,5x10cm, což narušuje soudržnost kolejnice. Působící provozní 

zatížení pohybující se soupravy kolejnici láme, což má v konečném důsledku vykolejení 

vlaku. 

     Hmotnost nálože se stanovovala na základě momentálního kvantitativního množství 
výbušnin. Nejslabší nálož činila 200 gramů (malá tritolová nálož).  A probíjela v noze 

nedostatečně velký otvor (kolem 9x4.5 cm.) a nosnost kolejnice je zeslabována málo a 

k přelomení kolejnice pod vagónem nemuselo dojít. Jako optimální nálož se považuje nálož o 

hmotnosti 600 gramů (1 velká a1 malá nálož). V takovém případě se noha kolejnice probíjí 

úplně (otvor ve velikosti 10x7.5cm.), což zajišťuje přelomení kolejnice ve všech případech. 

Nálož větší než 600 gramů se jeví neúčelnou, i když 5,2 kg spolehlivě přeráží kolejnici, jenže 

ji prakticky nelze soustředěně na kolejnici rozmístit. Mimo to, mizí hlavní přednost miny – 

rychlost nainstalování.   

 
Takticko - technické charakteristiky protitransportní partyzánské miny (varianta 1)  

Typ miny…………………………….protitprotitransportní protikolejová   nájezdová tlaková 
Materiál těla............................……………………..ocel 

Hmotnost celková...........................………………..0,9; 6,1 kg.  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT)...........1 kus 400g 1 kus 200g 

Délka...........................……………………………..100 mm  

Šířka......................………………………………… 125 mm  
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Výška..........................……………………………..11 mm  
Aktivační tlak  ......…………………………….…..12  kg.  

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   
Rozněcovač...........................MUV s „P“ pojistkou a roznět MD-2;   

  

      Podle některých údajů tato mina byla zkonstruována plukovníkem  I.G. Starinovem, když 

byl naléhavě vyzván řešit nedostatek výbušnin v partyzánských skupinách pro dokonalé 

diverse na železnicích, zatím co rozkaz NKO SSSR č.00189 z 5.09.42 klade jednu ze 

základních úloh partyzánské jednotky narušení komunikací nepřítele. Velení RKKA vinilo z 

nedostatku výbušnin nadvládu německého letectví ve vzduchu, proto nemělo možnosti 

zásobovat partyzány leteckou cestou výbušninami a požadovaným množstvím min a munice.   
Mimo to, vedle přijímaných opatření Němci konkrétně, polévali štěrk vápnem a tak včas 

vyřazovali instalované miny z pod pražců; zesilovali hlídkování drah, v důsledku čeho byly 

doby na instalaci a maskování min čím dál tím kratší; před vlakem projížděly drezíny, 
posouvali před sebou posunovací plošinový mechanismus naložený pískem a štěrkem, což 

eliminovalo škody, způsobené výbuchem min. Jednou z nových odpovědí partyzánů byl 

proces minování, zvaného partyzány „drzý“ nebo „drzá metoda“. Podstata tohoto neobyčejně 

nebezpečného a často smrtelného způsobu pro minéry spočívala v tom, že partyzánský minér 

vyskočil ke kolejnici několik desítek metrů před blížící se soupravou a za několik sekund před 

zraky vlakových osádek usadil minu, když už nebylo v technických možnostech osádky vlaku 

zastavit soupravu.   

     Takový způsob minování byla de facto sebevražda. Šance udržet se při životě byla u 
minéra mizivá.  Mohla jej zabít ochrana vlaku zatím, co on běžel ke kolejím a prováděl 

zaminování, mohl sám zahynout při havárii vlakové soupravy. Nakonec ho mohli zastřelit, 

když opouštěl místo diverze. Ale také obvykle velmi pružně přicházela na místo havárie 

německá komanda a brzo se začalo pronásledování diversní partyzánské skupiny. A toto 

němci uměli velmi dobře. Vcelku, to je krajní způsob minové války. Proto, jakmile již nebyla 

potřeba, tak se od těchto min a od tohoto způsobu odešlo. A tyto miny zůstaly jen v několika 

muzeích. Ani do učebnic a ani do předpisů se nedostaly.    

Protitanková mina 

 JaM-5 (ЯМ-5) 
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      Tato mina byla vyrobena na konci roku 1941a schválená do výzbroje na počátku roku 
1942. Podstatnou příčinou výroby této miny bal velký nedostatek kovu a zejména 

kovozpracujících závodů, které musely vyrábět zejména těžkou techniku, zbraně a munici. 
Stoupající potřeby fronty však zadávaly úlohu vyrobit protitankovou minu, jejíž výroba by 

nabyla časově nákladná, nebyla by náročná na kvalifikované dělníky a využila dostupných 

materiálů, a co bylo velmi důležité, aby nepotřebovala složitý rozněcovač. 

     Mina byla vyráběna od roku 1942 až do poloviny roku 1944. Až se schválením výroby a 

používání protitankové miny TMD-4 byla výroba JAM-5 zastavena. Na konci války už 

v sovětské armádě nebyla ani jedna. V souvislosti s tím, že tyto miny byly použity hlavně ve 

střední oblasti Ruska, nastal problém, v době kdy rudá armáda postupovala na západ, 

s ničením minových polí oddíly odminování. Všechny tyto miny byly ničeny na místě 
uložení, z tohoto důvodu se prakticky do současné doby nezachoval žádný autentický 

exemplář a také jejich původní dokumentace, i když mina JaM-5 měla několik modifikací 

JaM-5K, JaM-5M, JaM-5U a JaM-10. Mina byla rekonstruována pouze z některých 
fotografických záběrů. Modifikace min se odlišují od sebe rozměry a hmotností nálože. 

Tělo miny má tvar dřevěného truhlíku s odklopným víkem na pantech. Uvnitř těla jsou 

umístěny dvě základní náplně tvořené ze dvou kvádrů trhaviny zabalené v parafinovaném 

papíru, střední – počinová náplň je tvořena standardní lisovanou 400 g tritolovou náložkou 

s jímkou pro rozněcovadlou rozněcovače. 

     Jako základní nálože byly používány dostupné obvykle amonoledkové trhaviny (amonit, 

amonal, dynamon), dále dynamit, Detonit, granulovaný TNT, nebo Schnaiderit  

Pro iniciaci min byl použit univerzální rozněcovač MUV  s rozbušku č.8. Později byl 
používán upravený univerzální rozněcovač MUV se roznětem MD-2. Vždy byla používána 

pojistka tvaru „P“. Rozněcovač se vkládal z čela miny horizontálně do náložky. K ženijním 

jednotkám byla mina dodávána pouze s obsahem trhaviny, rozněcovač byl uložen zvlášť ve 

svém typickém truhlíku.  

     Těla min se zpravidla nebarvila, mnohdy bylo natřeno pouze víko zelenou barvou, šetřilo 

se i fermeží, proto miny rychle hnily. Na povrchu min nebylo žádné typové šablonování, 

pouze některý výrobce otiskl razítko OTK, nebo razítko výrobce. 

     Při ukládání min bylo nutné zastrčit rozněcovače do miny tak, aby kruhová část zástrčky 

„P“ směřovala dolů, pak se prostrčil přes kovová (drátěná) oka odklápěcího víka miny a oko 

zástrčky hřebík. Ženista se musel přesvědčit, že víko svým vnitřním opěrným hranolem lehce 
naléhá na základní nálože a přitom nemá snahu vysunout pojistku. Potom provedl nakrytí a 

zamaskování a pak vyjmul pojistný kolík rozněcovače.   

     Při nájezdu tanku na minu se opěrné hranoly na vnitřní straně víka vmáčkly do trhaviny a 

tím pokleslo celé víko a byla vytažena pojistka a došlo k odpálení miny. Rozsah účinnosti byl 

podle typu miny  JaM-5 ve zničení 1–2 článků housenkového pásu tanku PZ KPFW VI, u 
miny  JaM-5K  mohlo dojít k úplnému zničení tanku PZ KPFW III. i jeho osádky.  

Miny se ukládaly do země, napovrch a do sněhu ručně. Doba expozice min byla omezena 

výbušinářskými vlastnostmi základní náplně (vlhkost způsobovala u amonoledkových trhavin 
spékání a ztrátu výbušných vlastností). Hnití dřevěného těla bylo nebezpečné nejen pro tanky, 

ale také pro člověka neboť mina byla adjustována velmi citlivým rozněcovačem (1-3 kg). 

Byly případy, kdy zničení zástrčky vlivem koroze přimělo miny k samovolnému výbuchu, to 
se však netýkalo pouze tohoto typu min. Rozdíly ve velikostech a použitých typech trhavin 

předurčuji dost značnou odlišnost ve výbuchových charakteristikách této miny. 
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Takticko - technické charakteristiky miny JaM-5 
Typ miny……..………………………..……….....protitanková  protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..5,7-6,7 kg 

Hmotnost nálože trhaviny.........................................2,7 – 3,2 kg (lis.stand. náložky 400g TNT)  

Délka...........................……………………………..240 mm  

Šířka......................…………………………………129 mm 

Výška..........................……………………………..124 mm 
Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….240 x 129 mm 

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 

s KDč.8 nebo s MD-2  

  

 

  

Takticko - technické charakteristiky miny JaM-5K 
Typ miny……..………………………..……….....protitanková  protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..dřevo 
Hmotnost celková...........................………………..18,5 – 21,8 kg 

Hmotnost nálože trhaviny......................................15,5 – 18,3 kg (lis.stand. náložky 400g 

TNT)  
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Délka...........................……………………………..600 mm  
Šířka......................…………………………………175 mm 

Výška..........................……………………………..175mm 
Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….600 x 175 mm 

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 

s KDč.8 nebo s MD-2  

 

 

Takticko - technické charakteristiky miny JaM-5M 
Typ miny……..………………………..……….....protitanková  protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..dřevo 
Hmotnost celková...........................………………..8,6 – 10,1 kg 

Hmotnost nálože trhaviny......................................5,6 – 6,6 kg (lis. stand. náložky 400g TNT)  

Délka...........................……………………………..240 mm  

Šířka......................…………………………………187 mm 

Výška..........................……………………………..160 mm 

Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….240 x 187 mm 

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   
Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 

s KDč.8 nebo s MD-2  

 
Takticko - technické charakteristiky miny JaM-5U 
Typ miny……..………………………..……….....protitanková  protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..dřevo 
Hmotnost celková...........................………………..7,2 -8,5 kg 

Hmotnost nálože trhaviny........................................4,2 – 5 kg (lis.stand. náložky 400g TNT)  

Délka...........................……………………………..240 mm  

Šířka......................…………………………………200 mm 

Výška..........................……………………………..160 mm 
Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….240 x 200 mm 

Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   
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Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 
s KDč.8 nebo s MD-2  

 

Takticko - technické charakteristiky miny JaM-10 

Typ miny……..………………………..……….....protitanková  protipásová nájezdová 

tlaková 

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..18 – 21,1 kg 

Hmotnost nálože trhaviny........................................15 – 17,6 kg (lis.stand. náložky 400g TNT)  

Délka...........................……………………………..620 mm  

Šířka......................…………………………………215 mm 
Výška..........................……………………………..119 mm 

Aktivační tlak  ......…………………………….…..90-260  kg.  

Aktivní plocha.........................…………………….620 x 215 mm 
Teplotní rozsah použití.............……………………-40 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2; UV s KDč.8, UVG 

s KDč.8 nebo s MD-2  

 

Zneškodňování min nevyžadovalo zvláštní způsoby. Nezbytné bylo, natáhnout úderník 

pomocí pojistné tyčky, navléknout na úderník rozřízlou trubičku a ponechat pojistnou tyčku. 

Nato je vyjmut hřebík, odklopí se víko a vyjme rozněcovač. 

Mina byla vcelku zdařilá u všech variant snad vyjma základního (JAM 5) a velice výkonná. 
Práce s ní nebyla nijak složitá, dokonce ani v nočních podmínkách, na rozdíl od miny TM- 35. 

Největší nevýhodnou u min byla absence madla pro její transport a nepřítomnost zařízení pro 

zablokování víka při přenášení min. Frontoví ženisté si dovedli poradit pomocnými 

prostředky.  

  
Приказ 

войскам Западного фронта  

№ 0068  

о противотанковой обороне войск  

и способах борьбы  

с тяжелыми танками противника  

типа T-VI («Тигр»)  

(2 мая 1943 г.)  

 

ПРИКАЗ  

ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  

№ 0068 

2 мая 1943 г.  Действующая армия  

Содержание.     О противотанковой обороне войск и способах борьбы с тяжелыми танками противника типа T-VI («Тигр»).  

 

          В летний период боевых действий есть основания ожидать со стороны противника применения танковых войск.  

          По имеющимся данным противник имеет новый тип тяжелого танка T-VI («Тигр»).  

          В связи с этим особое значение приобретает необходимость натренировать войска к противотанковой обороне вообще и, в 

частности, научить уничтожать тяжелые танки противника типа T-VI («Тигр»). Наши войска имеют достаточно эффективные, 

многочисленные средства борьбы с любыми типами танков врага, в том числе и тяжелыми. Требуется только умение быстро и 

организованно применить эти средства в любой обстановке.  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          10. Обратить особое внимание на применение мин ЯМ-5, ТМБ-2 на направлениях, удобных для применения тяжелых танков, 

устанавливая мины попарно заподлицо с землей. Строго проследить за фактическим применением такого метода использования 

противотанковых мин.  

  

 V této době začala také výroba MUV za Uralem kde Uralský opticko-mechanický závod 

(Уральский оптико-механический завод) pokrýval do konce války značnou část 

výroby. 

 

Начальник штаба Западного фронта   
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     V průběhu tohoto spisku jsem prostudoval, jak jinak, než v originále, dvě různé knihy se 
shodným názvem  „Pozor miny“ („Bнимание, мины“) od Jurije Grigorjeviče Veremeeva a 

od Alexanra Borisoviče Němčinského „Pozor na miny!“    (ОСТОРОЖНО, МИНЫ!)   

     Tato druhá kniha popisuje nejen boje ženistů, ale a to hlavně, věnuje se popisu min, který 

si mezi sebou předávají vojáci Rudé armády 

.…“Zaběhnuti  hluboko do lesa na jedinou cestou jsme se zastavili a upravili dech. Poručík 
Zharov, pozoroval nepřítele na mýtině, oznámil:   "tygři". Na co čekají. Á tankisti  ve věži 

šůrují... Měli bychom provádět bojové mise v souladu se situací a zahájit pokládání lesních 

cest minami. Opět jsme dostali (ТМД-Б) TMD-B — protitankové miny v dřevěných 
čtvercových bedničkách do kterých se vložily náložky o výbušné hmotnosti 4,8 kg a trotylová 

počinka, kontrola byla relativně jednoduché a snadno zvládnutelná. Mina nebyla zvolena 

náhodou oproti méně než dokonalé JaM-5. Nováček v dodávce, kterou jsme dostali pouze 
předevčírem, rovnou z vlaku, který byl téměř v  pohybu. To byla projížděící četa N. I. 

Kasjutina, mladého poručíka s kulatým usmívajícím se obličejem. — Minový rozněcovač  MV-
5  se zvláštní citlivostí! — kázal mu rekrut, to není UV. — I když to byla pro tanky hrůza“...  

     Na podzim roku 1941, konstruktéři Vědecko-výzkumného institutu 

Rudé armády, N. P. Ivanov a P. G. Radevič pracovali na TM-41 

protitankové kovové mině válcového těla.  Mina měl hmotnosti 7 kg s 

náloží do 5,5 kg. To je dost na zničení nepřátelského tanku na lesní 

cestě. Miny byly pro použití jednoduché a spolehlivé s mechanickým 
tlakovým zapalovačem MV-5. V roce 1942, byly silnější protitankové 

miny TMD-B v dřevěném pouzdře, které nahradily miny JaM-5 

plněné briketovaným dinamonem "t"-směs dusičnanu amonného a 

drcené rašeliny a výroba minové náplně byla prováděna v cihelnách 

stejným způsobem na stejných strojích jako cihly. Používání dinamonu 

"t", kterým během války bylo naplněno 6 milionů min, ve kterých bylo 

uloženo 6 tisíc tun vzácné TNT. V roce 1944 byly miny TMD-B inovovány.  Nové miny měly 

index TMD-44. Obdobu německé miny bylo mimořádně obtížné dosáhnout, německé miny, 

jejich  účinnost, jednoduchost designu a vyrobitelnosti vyžadují pro nás vzácné kvalitní oceli 

a velké silné  lisy pro výrobu, což bylo jejich jedinečné vybavení. Zatímco sovětské kovové 
miny, nemohly produkovat dílny s nízkým výkonem lisovacího zařízení, ale dřevěné miny 

bylo možné vyrábět v některém z našich potencionálních zařízení, dokonce i ve školách. 

Náročná výroba německé miny měla vstup práce desetkrát větší, než na našich minách. V 

druhé polovině roku 1942, se objevila téměř výhradně Němci zkopírovaná naše, daleko 

nejúspěšnější dřevěná mina JaM-5, německá verze, které se objevila na minových polích, 
se nazývala  "Holzmine -42".   

 

 

Protitanková mina AKS (АКС) 

   

Mina protitanková protidnová  trhavá s tyčovým 

výkyvným snímačem cílů.  

K výbuchu miny dochází při náklonu trnu 

nájezdem dna tanku nebo automobilu. Explozí se 
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proráží dno tanku nebo značně poškozuje pojezdové ústrojí. Při výbuchu pod dnem u lehkých, 
nezřídka také u středních tanků se prolamuje dno, rozbíjí agregáty tanku a detonuje uložené 

střelivo na podlaze, střepy pancíře zraňují osádku tanku a rovněž vzniká požár. Obvykle je 
výbuchem tank úplně vyřazen z činnosti. Na snímku je mina zobrazena bez trnu. 

     Tato mina byla zkonstruována ve druhé polovině třicátých let a do výzbroje Rudé armády 

přišla koncem roku 1939 a počátkem roku 1940. V organizovaných přídělech rudé armádě 

byla používána po celou válku. Tělo miny krabicový typu je kovové se snímatelným 

postranním krytem (zámky skříňového typu). Na krytu byla rovněž rukověť pro přepravu ve 

formě ramenného závěsu nebo drátěného madla. Trhavinovou náplní miny je trinitrotoluen ve 

14 standardních tritolových náložkách po 400 g a 2 standardních náložkách po 200 gramech. 

Detonační mechanismus je manipulovatelný po odstranění krytu. Detonační mechanismus je 
podobný detonačnímu mechanizmu miny TM-35. Vychylitelný 

mechanizmus snímače cílů, který se skládal z kulatého kloubového 

závěsu se shora připojeným trnem. 
     Kulový kloub se skládá z objímky (1), připevněné k horní ploše 

výlisku těla miny; v objímce je kulička (2) s otvorem pro zasunutí 

trnu,  který prochází do vývrtu v těle polokoule(3); tělo snímače cílů 

(5) je proti pohybu zajištěno pojistným kolíkem (4) procházejícím 

jak objímkou, tak i kuličkou, která se stýká s vrcholem polokoule 

(3), která leží na ploše dvojzvratné páky. 

     Kulička má nahoře válcovitou tyčinku, na kterou je nasazen trubicový trn snímače cílů (5). 

Druhý (zašpičatělý) konec dvojramenné páky, prochází okem zástrčky "P" rozněcovače 
MUV. 

     V bezpečnostní poloze je kulový kloub blokován jistícím kolíkem, a v bojové poloze se 

kulička udržovala a zabezpečovala svislou polohu snímače cílů díky třecímu odporu 

v objímce kloubového závěsu a díky tomu, že 

polokoule se opírá o plochu předpruženého konce 

dvojramenné páky. Při působení čela nebo dna 

tanku na trn snímače cílů, se vždy nahýbá a 

obrací kuličku na jakoukoliv stranu. Přitom hrana 

polokoule stlačuje rameno páky, přičemž druhé 

rameno vytahuje pojistku „P“ z těla rozněcovače 
MUV a iniciuje minu. 

     Skříň detonačního mechanizmu je montována 

v závodě pod vrchním plechem těla. Tritolovými 

nebo melinitovými standardními náložkami je 

mina vybavena při výrobě nebo až pro ukládání. Při přípravě miny k použití je nutné speciální 
šablonou prohlédnout průchodnost vstupního otvoru v náložce pro uložení rozněcovače a 

nachází-li se na místě jistící kolík. Potom se do miny vsune rozněcovač MUV s roznět MD-2, 

nebo rozněcovač UV nebo UVG s namontovaným rozněcovadlem. Přitom je nutné zjistit, zda 
zahrocený konec dvojramenné páky je zasunut do otvoru zástrčky „P“. Načež se boční kryt 

miny uzavírá. 

     Mina je vždy ukládána do jímky na pevnou zem i ve sněhu tak, aby na povrchu země 
zůstával pouze kulový kloub a mina se zamaskovala.  Pak na válcovou tyčku kuličky se 

navlékne trubicový trn snímače cílů. Zjistí-li se, že se trn spolehlivě udrží ve svislé poloze, 

vyvlékne se pojistný kolík, nejlépe v odstupné manipulaci.   

     Při vyzdvižení miny je nutné zastrčit jistící kolík do kulového kloubu, vytáhnout a sejmout 

trn a pak otevřít boční víko a vytáhnout rozněcovač MUV, přičemž je předem blokován 

jistícím kolíkem. Pokud se zasunutí jistícího kolíku do kulového kloubu nepodaří, pak se 
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taková mina považuje za neodstranitelnou, a buď se aktivuje oddáleně z úkrytu zatažením za 
snímač cílů, nebo se provádí zničení na místě nálezu, detonační metodou. 

     Po ukončení války byla výroba těchto min zastavena. Na skladech, díky organizovanému 
přidělování nezbylo téměř nic. 

 

 

Takticko-technické charakteristiky miny AKS 

Typ miny………………………………..……….....protitanková protidnová nárazová, tyčový  

výkyvný snímač cílů  

Materiál těla............................……………………..ocel 

Hmotnost celková...........................………………..9  kg.  
Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand.náložky TNT)... 14 kusů 400g + 2 ks 200g (6 kg) 

Délka...........................……………………………..215 mm  

Šířka......................…………………………………215 mm  
Výška..........................……………………………..110 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..5-8  kg. po náklonu 20-28° 

Výška snímače cílů........................…………………85 mm.  

Teplotní rozsah použití.............……………………-30 - +40 °C   

Rozněcovač...........................MUV s „P“ pojistkou a roznět MD-2 UV nebo UVG s rozbuškou 

č.8  

Doba použití v bojové činnosti……………………2-3 roky. 
 

      Dna tanků té doby byla velmi tenká. Tady je zápis z výkazu o zkouškách nového 
protitankového zátarasu "ježovka" v létě 1941: 

" …tank T-26 při prvním najetí na překážku byl vyřazen z činnosti díky otvoru v 

roztrženém olejovém čerpadle a poškozených rozvodů oleje v trubkách, v důsledku čehož 

olej z motoru vytekl za 3-5 minut, což vedlo k vynucenému odstavení stroje. Tank BT-5 díky 

značnému dynamickému zrychlení první řadu ježovek překonal, ale jeho dno bylo natolik 

promačkáno, že přestala fungovat táhla spojky a tank si vyžádal náročnou opravu…".  

           
     Takže, výbuch této miny, určitě stačil na to, aby vyřadil i německé tanky.  

     V době vývoje miny neměli konstruktéři ještě ponětí o Moorovu efektu (kumulativní 

náloži) a ztotožnili se s tím, že objem trhaviny v mině postačoval, podle zjištění v průběhu 

války, i na takové tanky jako byly německé PZ KPFW I. (tloušťka dna 3-4 mm) PZ KPFW II. 

(tloušťka čela 6 mm), PZ KPFW III. (tloušťka čela 15 mm) a samotného masově užívaného 

německého tanku PZ KPFW IV. (tloušťka dna 10 mm), a rovněž všeobecně proklamovaného 

Pantera PZ KPFW V. (tloušťka dna 17 mm). S příchodem osvojení využití kumulativního 

efektu se začalo s konstrukcí 
kumulativní protidnové miny. 
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     Dostupná literatura nezachovala přesný popis protipěchotních min PMM 5 a PMM 6, ale 
jedna rarita se v literatuře zachovala. Je to protilyžařská mina. Než k této mině dojdeme, 

musíme se věnovat jedné z nejrozšířenějších min, která byla kopírována a modifikována 
mnoha válčícími státy. Mnohý výrobní závod resp. slévárna po celém sovětském území od 

Moskvy až za Ural dostala na počátku roku 1941 nařízení od RKKA ubránit napadaná města 

účinnou protipěchotní minou, která se bude jednoduše ukládat a její komponenty budou 

dostupné a výrobně jednoduché. 

 

Protipěchotní tříštivá mina nástražná POMZ-2 

(ПОМЗ-2 Противопехотная Осколочная Мина 

Заграждени) 
 

 
     Pro sběratele je každá mina svým způsobem originál nenajdete na světě dvě miny naprosto identické. 

 

Litinová tříštivá protipěchotní mina s tahovým roznětem byla určena pro ničení živé síly a tak 

k narušení postupu nepřítele. Kruhový ranivý účinek při výbuchu způsobují 

předfragmentované střepiny těla miny. K výbuchu dochází po zakopnutí o natažený nástražný 
drát mezi minou na kolíku a kolíkem, který aktivuje rozněcovač UV, MUZ k aktivaci 

vytažením pojistky ve tvaru „P“ rozněcovače. Mina POMZ-2 se skládá z válcového litinového 

těla o výšce 13 cm a průměru 6 cm. Tělo je předfragmentováno 6 řadami a s užším hdlem pro 
uložení rozněcovače. Modernizovaná verze POMZ-2 má pouze 5 fragmentovaných řad. Toto 

hluboké fragmentování částečně zajišťuje neřízené střepinové dělení pro  zvětšení rozsahu 

ranivého účinku na živou sílu nepřítele Hmotnost prázdného pouzdra je v průměru 1,5 kg 

záleží na standardu provedené jednotlivými 

slévárnami. Mina se klade ručně nasazením 

na dřevěný kolík zatlučený v zemi. Kolíky jak 

pro minu tak nástrahu jsou součástí minového 
kompletu. Bojová činnost miny není časově 

omezená. Opravdu záleží na odolnosti dřeva 

kolíku .  Minu POMZ-2 můžeme s klidným 

svědomím zařadit po bok rozněcovače MUV. 

Její první modifikace se objevila v německé 

armádě, v době kdy bylo nutné  ocel a litinu 

využít v konstrukci jiné než ženijní munice, 

byla to betonová Stockmine 44 
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s rozněcovačem ZZ-42 POMZ-2 sloužila ještě dlouhé roky armádách Varšavské smlouvy. V 
současné době je stažena z aktivní výzbroje, zůstává však ve velkém množství v armádních 

zásobách mnoha států. Za války byl v mině používán hlavně rozněcovač MUV s 
rozněcovadlem MD-2 . POMZ-2 je balena v dřevěných truhlících po 22 kusech ( cca 50 kg) 

bez rozněcovačů, součástí kompletu je ke každé mině cca 8 m drátěného lanka ( 4+4 ) a dva 

dřevěné kolíky. Tělo miny má ve spodní části otvor pro pevné nasazení na kolík, nahoře je 

otvor s jímkou pro nasunutí tahového rozněcovače řady MUV s pojistkou „P“. Novější 

varianta této miny známá pod indexem POMZ-2M má kratší korpus a v horní části jímku se 

závitem pro našroubování rozněcovače řady MUV se zapalovačem MD-5M. Rozněcovač se 

zde tedy zašroubovává, na rozdíl od POMZ-2 kde se do tělesa jednoduše zasunuje. Miny 

POMZ s rozněcovači řady MUV nejsou vybaveny autodestrukcí, pojistné nebo jiné 
bezpečností prvky nemají, jejich adjustace se provádí pouze vyjmutím rozněcovače, což je 

vzhledem k jeho citlivosti dost nebezpečné. Výbušnou náplň tvořil za války tritol TNT, 

Amatol, nebo i jiné, snadno dostupné trhaviny vždy v podobě válcové náložky. 
  

Technicko taktická data miny POMZ-2 : 

Typ : 
protipěchotní tříštivá 

nástražná 
Tělo: ocelolitina 

Hmotnost těla : 1,5 kg 
Hmotnost výbušné 

látky : 
75 gr 

Průměr : 6 cm Výška : 13 cm 

Výbušná náplň : 
TNT, Amatol, 

dusíkaté směsi 

Průměr okruhu 

ranivosti : 
8 m 

Aktivační tah : 1 – 17 kg 
Teplotní rozsah 

použití: 

+60 až -60 stupňů 

C 

 

Už jsme si o rozněcovačích UV, UVG  a MUV a jejich minách řekli celkem dost zajímavého, 

ale nějak jsme se nezabývali způsobem, jak se kladou ty s nástražnými dráty. Zřizování 
protipěchotního minového pole z min s nástražnými dráty pomocí minového provazce 

Minový provazec může být bez odnoží pouze k měření délky u vytyčovací skupiny nebo s 
odnožemi pro kladeče min. 

 



39 

 

Složení pracovních skupin: 

     Vytyčovací skupina, jejím velitelem je velitel ženijní jednotky, dále kreslič, který 

zpracovává Záznam o výbušném zátarasu a dvě dvojice vojáků - vytyčovačů. Velitel 

vytyčovací skupiny vybere POB ( pomocné orientační body na levé i pravé řídící čáře, které 
tvoří levou a pravou hranici minového pole) a nechá je označit výtyčkami. Stanoví směry 

řídících čar ( vedou od HM – hlavních mezníků umístěných na vnitřní hranici minového pole 

k jeho vnější hranici ) a vzdálenosti řad min ( Žen-2-7 ). Potom zvolí na vhodném místě od 

vnitřní hranice minového pole HOB ( hlavní orientační bod, těchto může být více, např. jeden 

pro každý HM ), změří azimuty a vzdálenosti k HM, kreslič tyto údaje ihned zapisuje do 

záznamu. Vytyčovači podle pokynů velitele čety vytyčí POB a řídící čáry, jednotlivé řady min 

vytyčovací páskou a pomocné řídící čáry kolíky na délku minového provazce. Lomy řad min 
se volí na pomocných řídících čarách, vždy na délku jednoho minového provazce. 

     Kladecí skupiny v počtu 2 až 3, každá: velitel, 2 kladeči s minovým provazcem s 

odnožemi pokládají miny, třetí instaluje nástražné dráty a čtvrtý miny aktivuje vložením 

rozněcovačů. Velitel kontroluje, zda kladeči č. 1 a 2 správně položili odnože a upřesňuje č. 3 

směr nástražných drátů, současně pořizuje náčrt jejich směru a po ukončení kladení jej 

předává kresliči. Kladeči 1 a 2 natahují minový provazec na vytyčovací pásku. Číslo 1 

vytyčuje odnože provazce v nařízeném pořadí a označuje místa uložení min kolíkem nebo 

praporkem a podle potřeby hloubí lůžka pro miny. Číslo 2 přináší miny a hloubí pro ně lůžka. 
Kladeč č. 3 zatlouká kotevní kolíky, natahuje nástražné dráty a připevňuje jejich konce na 

kolík u miny. Kladeč č. 4 postupuje 50 m za kladečem č. 3, adjustuje a maskuje miny a 

připevňuje k nim nástražné dráty. To je o ukládání min.  

     Abychom pochopili účinnost min, musíme si povědět něco o ranivosti střepinami 

vznikajících při výbuchu střepinové miny POMZ-2. 

     Při výbuchu miny POMZ-2 se střepiny rozlétají rovnoměrně v prostoru celých 360° 

vzhledem k horizontále a od momentu výbuchu s rozvojem detonace, kdy tlak detonačních 

plynů tříští tělo na střepiny, které se pohybují ve frontě rázové vlny a prakticky kopírují 

původní tvar miny a získávají tak tvar sférický. V souvislosti se zvětšováním sféry a 
současným rozletem střepin od epicentra výbuchu se jednotlivé vzdálenosti mezi střepinami 

zákonitě zvětšují. Při své znalecké činnosti jsem u soudu měl připravený k vysvětlení tohoto 
efektu kulatý nafukovací balónek, na kterém jsem měl síť teček, které při jeho nafukování se 

od sebe velmi rychle vzdalovaly, což každého laika přesvědčilo o možné procentuální 

ranivosti cíle (stojící osoby).   

     Dokud jsou vzdáleností mezi střepinami menší, nebo rovné ploše lidského těla (1,08 m2), 

tak pravděpodobnost toho, že se  střepina ocitne v člověku se rovná 100%. Proto se přirozeně 
pravděpodobnost zásahu člověka střepinou zmenšuje a se zvětšením vzdáleností od místa 

výbuchu směřuje až k 0%.  

       

     Z hlediska geometrie je nulová hodnota nedosažitelná, ale podle zákona pravděpodobnosti 

je natolik dostatečně malá, že se pravděpodobnost ranivosti považuje za nulovou. Fyzikálními 
vlastnostmi výbuchu a metacími schopnostmi nálože trhaviny se nebudeme zabývat, ale je 

potřeba říci, že z hlediska fyziky existuje hraniční akční rádius střepiny. 

    Plošná velikost lidského těla (vstoje čelem k detonaci) činí cca 1.08 m
2
 (1,8 x 0,6 = 1.08). 

Proto, abychom zajistili stoprocentní pravděpodobnost ranivosti, musí nevyhnutelně být volná 

plocha mimo cíle menší, než plocha samotného cíle (<1,08m
2
).  Pro výpočet vzdálenosti 
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značné ranivosti neboli poloměru ranivosti postačuje účinnost 70% a pak je plocha mezi cíli 
1,54 m2. Vycházíme přitom z celkem známého vzorečku výpočtu povrchu sféry: 

S = 4πr
2 

  

Museli jsme  však zjistit kolik potřebujeme vytvořených střepin pro 70% pravděpodobnost 

ranivosti na plochu  1,54 m
2
.  Čili vzorec potřebného množství střepin v dané vzdálenosti: 

   

 4πr
2
 

                                                                             Ps = ―――― 

 

                                                                                       1,54 

      
Nám odhadne, kolik musí vytvořit tělo munice střepin ve sférické vzdálenosti 5 metrů od 

centra výbuchu:  

Ps = (4 x 3,14 x 5
2
) /1,54 = 204 střepin 

 

     Pokud vytvořené střepiny budou mít průměrnou hmotnost od 2 do 5 gramů, potom 

potřebná hmotnost tříštivého těla miny se musí pohybovat  v rozmezí 408 - 1020 gramů což 
nám hmotnost těla sovětské protipěchotní miny POMZ-2 (1500g) z tohoto hlediska plně 

zaručuje. Z praxe je však známo, že POMZ-2 není schopná vytvořit ani polovinu potřebných 

střepin zejména proto, že náložka 75 g TNT rozdělí tělo miny na předfragmentované části, 
které se ještě málo kdy rozdělí na polovinu. Samozřejmě záleží na složení kvality ocelolitiny. 

Tvoření střepin je závislé na její křehkosti. Vzhledem k takticko-technickým 

charakteristikám, kde se okruh smrtelné ranivosti uvádí 4 resp. 8 metrů, tak to docela koliduje 
s našimi propočty. A to jsem vybral ideální případ, proto zcela jednoduše řečeno, když jsou 

střepiny velké, pak potřebná hmota těla munice bude mnohem vyšší. 

     Dovolte mi, prosím, ještě jednu malou poznámku k předchozím odstavcům. Prostor a čas 

ve smyslu ryze filozofickém jsou kategoriemi, jež ztrácejí svůj smysl bez hmoty. Ve fyzice 

jsou základními pojmy převzatými z praxe a vázanými na existenci těles či polí. Prostor a čas 

musíme respektovat,  neboť je vázán na jednotlivé částice, v našem případě střepiny, které 

tvoří určitou fyzikální soustavu. Rozsah tohoto poznání není dodnes ukončen a závisí na 

schopnosti našich smyslů (či smyslů násobených technikou) jak zachytit strukturu této 
fyzikální soustavy a provádět v ní měření. Naštěstí máme Ludolfovo číslo π jednu z 

nejdůležitějších matematických (a fyzikálních) konstant, která se používá při výpočtu obvodu 

a obsahu kružnice. Je to vlastně číslo, které udává vztah mezi poloměrem kružnice a jejím 

obvodem. Hodnota  π  na čtyřicet desetinných míst je π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 

83279 50288 41971 to jenom když chcete trochu zavařit počítač. Výbuch miny a rozlet 

střepin lze také přirovnat k „Velkému třesku“ a následnému rozpínání vesmíru. 

     Jaká je vůbec filozofie protipěchotní miny. Tato skrytá zbraň umožňuje uložením v terénu 

zejména v zátarasovém minovém poli působit střepinovým účinkem na své okolí a zranění 
jsou charakteru střelného, což je ve značném případě poškození orgánů celého těla. Uložení 

miny v ryze kontaktním minovém poli, kdy minu iniciuje kontakt nohy, dochází k takzvaným 
traumatickým amputacím až do výše kolena a zpravidla u obou nohou, které patří převážně 

k poranění účinkem a přímým působením výbuchu trhaviny. Tato proximální poranění 

dolních končetin v době války způsobovala vykrvácení a smrt. V podmínkách války byly 

odsunové časy dlouhé a tak v mnoha případech vojáci umírali na zlomeniny dlouhých kostí 

vlivem těžkého hemorrhagického šoku. Ano válečná filozofie min spočívala v zabíjení. 
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 No a teď slibovaná rarita, která ve své jedné z variant používá předchozí minu POMZ-2 

 

Nájezdová smyčková páková mina 

„ PROTIVOLYŽNAJA“  (Nemá žádný index) 

 
Mina slouží proti živé síle nepřítele pohybujícího se na 
lyžích na sněhové pokrývce. Také se může používat také 

proti pěchotě v zimním období, a při odpovídajících 

podmínkách a maskování také v letním období. 
Konstrukce miny byla předložena V. P. Jastrebovem. Rok 

zavedení do výzbroje není přesně uveden, ale vzhledem k 
řadě nepřímých důkazů je zde předpoklad, že byla poprvé 

použita v průběhu sovětsko-finské války v letech 1939 – 

40, jako prostředek odvety činnosti velmi mobilních lyžařských strážních útvarů finské 

pěchoty, které způsobovaly značné ztráty Rudé armádě. Instrukce minování vydaná roku 1943 

nebo 44 se zmiňuje o této mině, která je také vedena v seznamech min Rudé armády. V jiných 
vojenských publikacích již tato mina není připomenuta. 

     Protipěchotní mina s pákovým tahovým procesem, kde roli naklápění snímače cíle provádí 

drátěný rámeček, spojený s otočným hranolem a drátěným tahem spojeným s  pojistkou „P“ 
rozněcovače MUV (eventuálně UV u min starší série).  

     Mina může být rovněž využívána s delším nástražným drátem s tažným procesem, kdy je 

tažný drát přivázán k horizontální části rámečku a na druhé straně k pevnému kolíku (4-5m) 
nebo ne stejné místo druhé miny (10-15 m), (v případech, kdy se předpokládá zatáčení lyžaře, 

nebo jeho vracení).  Mina je iniciována najetím lyže, nebo podjetím rámečku a nárazem nohy. 

Mina, která je upevněna k zemi pod sněhem musí mít sněhovou pokrývku v rozmezí od 10 do 

27 cm, pokud je pokrývka sněhu vyšší misí se aplikovat na sníh tak aby horizontální drát 

rámečku vyčníval nad sněhem 5 – 10 cm. 

 
     Konstrukčně tvoří truhlík z prken šíře kolem 15 cm. Uvnitř těla miny je uložena standardní 

tritolová náložka 400g, do které je našroubovaný rozněcovač MUV s pojistkou „P“ a 

roznětem MD-2. V  boční stěně těla miny je otvor v průměru 12,5 mm, ze kterého vyčnívá 

část rozněcovače MUV s pojistkou „P“.namísto 400 g tritolové náložky může být umístěna 

tříštivá mina POMZ- 2 s 75 gramovou standardní tritolovou náložkou. Volný prostor uvnitř 
těla miny vyplňuje střepinová náplň tvořená kovovými střepinami ve formě vystřelených 

nábojnic, hřebů, šroubků a jiného materiálu. 

     K boční stěně těla miny je zvenčí přibit (jedním hřebíkem) na každé straně hranolek 
spojený mezi sebou rámečkem z drátu průměru 6 – 8 mm. Pevnost přibití hřebíků je taková, 

aby při působení síly 2-8 kg na rámeček se oba hranoly otáčely jako na ose. 

     Na jednom ze dvou otáčecích se hranolů (ten, co je ze strany rozněcovače) je připevněn 

slabý, ale tvrdý drát tvořící tvar velkého „V“, který prochází okem zástrčky „P“ rozněcovače 

MUV. Odlišnou variantou je technické řešení kdy k „P“ zástrčce vedou z horní a dolní části 

hranolu dva dráty s háčkem nasazeným na oku zástrčky „P“. 
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Takticko- technické charakteristiky  protilyžařské miny    

Typ miny………………………………..protipěchotní nájezdová páková tříštivo trhavá  
Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..3,5-4 kg 

Hmotnost střepin.......................................................2 – 2,8 kg  
Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 400g nebo 1 kus 75 g  

Délka...........................…………………………….180 mm 

Délka rámečku..........................................................450 mm  

Šířka......................…………………………………125 mm  

Výška..........................……………………………..93 mm 

Výška s rámečkem....................................................320 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..2 - 8 kg   

Aktivní plocha.........................…………………….450x227 mm  
Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-40 - +50 °C   

Rozněcovač........................... UV. UVG, MUV,   s „P“ pojistkou a roznět MD-2  KD №8 

 

  

     Rozněcovač MUV společně se svým předchůdcem UV a variantou UVG  našel široké užití 

v letech Velké vlastenecké války. Kromě protipěchotní miny PMD 6 a její varianty PMD 6F, 

PMD 6Š, PMD 7, PMD 7C, PMD 57, MKF (ПМД-6ф, ПМД-6ш, ПМД-7, ПМД-7ц, ПМД-

57, МКФ), byly určeny i pro pozdější klasickou minu POMZ-2 (ПОМЗ-2), zařazenou do 

výzbroje v roce 1941, staly se potřebné pro samozhotovené a improvizované miny a také 

v letech války vyrobené dřevěné protitankové miny JAM-5 (ЯМ-5) a její varianty JAM 5K, 
JAM 5M, JAM 5U, JAM 10 (ЯМ-5к, ЯМ-5М, ЯМ-5у, ЯМ-10)  a také v první na světě 

zkonstruované protitankové protikorbové kumulativní mině LMG (ЛМГ) zavedené v roce 

1942. Tentýž rozněcovač byl použit v minách zvaných „ловушка“, což jsou prakticky 

nástrahové miny. MUV  se rovněž používal pro podkopové nálože a při variantách řízeného 

odstřelu (přiměřeně dlouhý provaz připoutaný k „P“ zástrčce, která se s jeho pomocí vytrhla v 

případě potřeby). Také splavné říční miny UMK-2, SRM 263 (УМК-2, СРМ-263) rovněž 

laťková říční mina byla adjustována rozněcovačem MUV. Široké použití našel MUV v 

partyzánské diverzní válce. Jednalo se zejména o železniční partyzánskou minu, kde parní 
lokomotiva, najela kolem na páku, spojenou s okem zástrčky „P“ rozněcovače MUV, která ji 

vytáhla a došlo k iniciaci nálože TNT. 

     Přitom, v důsledku nízké kultury výroby, konkrétně, kvůli tomu, že délka úderníku nebyla 
vždy vyrobena přesně, bývaly případy, že když při odstranění jistící objímky úderník sjel 

natolik, že udeřil na zápalku. Proto směrnice požadovala při použití rozněcovače prohlédnout, 

zda nedochází, v bojové poloze, ke styku úderníku se zápalkou. 

     Výroba standardních rozněcovačů MUV  se stala zanedlouho po začátku války 

nevyrobitelnou, nejprve kvůli tomu, že vytvoření oválného otvoru pro pojistku muselo být 

frézováno, avšak takovýchto frézovacích strojů, jmenovitě pro malorozměrné součástky bylo 
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velmi málo, což nepostačovalo pro potřebnou výrobu. Bylo nutné se vzdát oválného otvoru na 
úkor pouze vyvrtaného otvoru. Tak palník obdržel svou zjednodušenou variantu modelu v 

roce 1942. 

 

 

Nášlapná protipěchotní mina PMD-6 
      Mina je svým charakterem trhavá tlaková kontaktní mina určena 

k zaminování terénu proti živé síle a kolovým vozidlům pěchoty 

nepřítele.   Výbuch způsobuje těžká zranění nebo usmrcení osob. 

Výbuchem miny pod vozidlovým kolem dojde k neopravitelnému 

poškození pneumatiky. 
     Mina se může ukládat jak do země, tak na její povrch. 

Konstrukce miny umožňuje povrchové i zapuštěné kladení ručním 

způsobem. Pro mechanizované kladení se používaly pokladače min 

PMR-1 a PMR-2, ale ve všech případech se příprava min do bojové 

polohy provádí ručně. Doba použití, resp. uložení v terénu byla 
dána odolností dřevěného těla. Při jeho rozpadu (hnití) nemohl 

horní kryt vytlačit pojistku rozněcovače, přičemž nedošlo k iniciaci 

miny. Mina neměla žádný z prvků autodestrukce nebo nástrahy 
proti vyzvednutí, přesto se stávalo, že byla pod minou jiná nástraha proti jejímu odstranění. 

Přesto velmi vysoká citlivost rozněcovače řady MUV činila zneškodňování min krajně 
nebezpečným. 

Mina je složena z dřevěného těla. Ve spodní části za nízkou přepážkou je uložena tritolová 

náložka s adjustovaným rozněcovačem řady MUV s pojistkou tvaru „T“ s roznětem  MD- 2 

později (MD 5M). Vyklápěcí víko přesahuje rozměr spodní části miny a má výřez pro 

vysunutí zástrčky. Tělo miny bylo zelené nebo hnědé barvy v období nedostatku nátěrových 

prostředků bylo tělo pouze napuštěno fermeží. 

  

Takticko- technické charakteristiky miny PMD- 6  
Typ miny………………………………..……...protipěchotní nášlapná trhavá tlaková   

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..380 g  
Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 200g   

Délka...........................…………………………….202 mm  

Šířka......................…………………………………96 mm  

Výška..........................……………………………..38 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..3,5 kg   

Aktivní plocha.........................…………………….180x93 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-60 - +60 °C   

Rozněcovač........................... UV. UVG, MUV, MUV 2,MUV 3,MUV 4  s „T“ pojistkou a 
roznět MD-2 eventuálně MD- 5M 

 
    

     Miny byly baleny do truhlíků po 100 ks o hmotnosti brutto 63 kg a nebyly adjustované. 

Tělo obsahovalo pouze náložku TNT bez rozněcovače, který byl balen ve zvláštních 

truhlících. Značná citlivost adjustovaného rozněcovače měla za příčinu nežádoucí výbuchy při 

ukládání min do terénu. Z těchto důvodů se musela mina modernizovat tak, že do víka byl 

namontován ocelový plech, který částečně odpružil víko a zvýši, i když nepatrně, potřebný 
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aktivační tlak na pojistku. Takto modernizovanou minu PMD – 6 nahradila během prvních let 
války mina PMD-6 M. 

V současné době se již miny řady PMD - 6  nevyrábí a ani nejsou v seznamu zásob vojsk. 
 

 

Nášlapná protipěchotní mina PMD- 6M 
  

 

     Mina je svým charakterem 

shodná s minou  PMD-6 

pouze se liší v některých 

technických datech a také 
přidanou listovou pružinou na 

spodní části víka.  

  

 

 
 

 

 
 

Takticko- technické charakteristiky miny PMD- 6 M 
Typ miny………………………………..……...protipěchotní nášlapná trhavá tlaková   

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková bez rozněcovače...……………..290 g  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT)1 kus 200g   

Délka...........................…………………………….200 mm  

Šířka......................…………………………………90 mm  

Výška..........................……………………………..50 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..6 – 28 kg   
Aktivní plocha.........................…………………….200x90 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-60 - +60 °C   

Rozněcovač...........................   MUV, MUV 2,MUV 3,MUV 4  s „T“ pojistkou a roznět MD-2 
eventuálně MD- 5M 

      

 

 

     V současné době mina PMD - 6M již není vyráběna a skladována vojsky. I když mnohde 

se vyskytne ve své podobě jako prostředek záškodnictví nebo v podobě podomácku 

vyrobených nástrah. Současná ruská armáda však tuto variantu protipěchotních min nikdy 

nezavrhla a i když je nemá na seznamu bojových prostředků, je otázkou několika hodin 
potřebných k zajištění jejich výroby. 
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Nášlapná protipěchotní mina PMD- 6f (ПМД-6ф) 
 

     Mina je svým charakterem tříštivo trhavá tlaková kontaktní 

mina určena k zaminování terénu proti živé síle a kolovým 

vozidlům pěchoty nepřítele.   Výbuch způsobuje těžká zranění 

nebo usmrcení osob. Výbuchem miny pod vozidlovým kolem 

dojde k neopravitelnému poškození pneumatiky. 

     Mina se může ukládat jak do země, tak na její povrch. 

Konstrukce miny umožňuje povrchové i zapuštěné kladení 

ručním způsobem. Pro mechanizované kladení se používaly 

pokladače min PMR-1 a PMR-2, ale ve všech případech se 

příprava min do bojové polohy provádí ručně. Doba použití, 
resp. uložení v terénu byla dána odolností dřevěného těla. Při 

jeho rozpadu (hnití) nemohl horní kryt vytlačit pojistku 

rozněcovače, přičemž nedošlo k iniciaci miny. Mina neměla 

žádný z prvků autodestrukce nebo nástrahy proti vyzvednutí, 

přesto se stávalo, že byla pod minou jiná nástraha proti jejímu 
odstranění. Přesto velmi vysoká citlivost rozněcovače řady 

MUV činila zneškodňování min krajně nebezpečným. Vlastně, 

tato mina je naprosto shodná s minou  PMD- 6 eventuálně PMD- 6M, ale nekompletuje se 
tritolovou standardní 200 gramovou náložkou nýbrž skleněnou lahvičkou (флаконом) se 

skleněnou kuželkou. Do lahvičky se sype práškovitá trhavina (práškový tritol, amonit, 
dynamon, amonal eventuálně jakákoliv další výbušnina spolehlivě detonující s rozbuškou č. 8 

v roznětu MD-2. Lahvička se zavírá skleněnou kuželkou a místo styku se hermetizuje 

libovolným pomocným těsněním (parafín, vosk, smůla atp.). Kuželka (zátka) je dutá a v jejím 

vnitřku je zatavena trubička. Vnitřní světlost této 

trubičky umožňuje vložení rozněcovače MUV s 

roznětem MD- 2. Vnější rozměr lahvičky 

umožňuje její uložení do vnitřního prostoru miny 

PMD-6 eventuálně PMD- 6M. Poté, jak se lahvička 
vloží na místo, rozněcovač s roznětem se vsune na doraz do otvoru v přední stěně miny. Mina 

se může ukládat jak do země, tak na její povrch. Konstrukce miny umožňuje povrchové i 

zapuštěné kladení ručním způsobem.   
Tělo miny bylo zelené nebo hnědé barvy v období nedostatku nátěrových prostředků bylo tělo 

pouze napuštěno fermeží. 

 

 

Takticko  - technické charakteristiky miny PMD - 6f 

  

Typ miny………………………………..……...protipěchotní nášlapná trhavá tříštivá tlaková  

Materiál těla............................……………………..dřevo 
Hmotnost celková...........................………………..290 g  

Hmotnost nálože trhaviny (sypká trhavina TNT, amonal,amonit,dynamon).......140-200g   

Délka...........................…………………………….190 - 200 mm  

Šířka......................…………………………………86 - 94 mm  

Výška..........................……………………………..45 - 55 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..3,5 kg   

Aktivní plocha.........................…………………….200x90 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-60 - +60 °C   

Rozněcovač........................... MUV s „T“ pojistkou a roznět MD-2   
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     Miny se balí do truhlíků po 100 kusech. 

(hmotnost brutto 52 kg.) ne plně vyzbrojena (tělo a 
lahvička s kuželkou). Tato varianta min se objevila 

během války, kdy v důsledku nedostatku bavlny a 

kyseliny dusičné vznikly potíže s výrobou 

trinitrotoluenu, vyvstal požadavek používat víc levné 

a nedeficitní amoniakové trhaviny nebo různé 

náhradní trhaviny. Přesto, že tyto všechny trhaviny 

mají vlastnost absorbovat vlhkost a tak ztrácet své 

detonační schopnosti a mimo jiné u min na ně 
působí nepříznivé vlivy okolí, tak řešení právě bylo 

v podobě skleněné lahvičky. Přesto že 

amonoledkové trhaviny mají vlastnost slehávat a 
hrudkovatět v důsledku čehož ztrácejí schopnost 

detonovat, přesto si v lahvičce uchovávají svou 

detonační schopnost až po dobu jednoho roku, což 

naprosto zajišťovalo potřeby válečné doby. V dnešní době už nalezneme pouze lahvičku 

maximálně se zkorodovaným rozněcovačem. Věnujme však i takovým nálezům pozornost, 

byť jen z hlediska historického. 

      V současné době se mina PMD- 6F nevyrábí, v dokumentech o zásobách vojsk se 

nevyskytuje a neskladují se ani lahvičky, přesto je důležité pamatovat si také tento způsob 
vybavení min.  

   

Protipěchotní mina PMD -7 (ПМД-7) 

      Mina PMD- 7 byla   schválena do výzbroje  Rudé armády v průběhu Velké vlastenecké 

války jako další vývojová řada min 

PMD-6. Na rozdíl od své 
předchůdkyně nová mina  je 

vybavena 75 gramovou standardní 

válcovou tritolovou náložkou. 
     Mina je svým charakterem trhavá 

tlaková kontaktní mina určena 

k zaminování terénu proti živé síle 

nepřítele. Napadenému člověku 

způsobuje poškození spodní části 

nohy při výbuchu nálože miny v 

momentě nášlapu nohy na přítlačné 

víko miny. Obvykle při výbuchu 
miny dochází k utržení spodní části 

nohy (přibližně do půl holeně), jak voják nepřítele stoupá na minu, tak podle vzdáleností 

druhé nohy v prostoru výbuchu dochází ke zranění druhé nohy třískami z těla miny nebo 

vysokou teplotou výbuchu dojde k popálení. Smrt může nastat z bolestivého šoku nebo ztráty 

krve při pozdním poskytnutí první pomoci. 

     Mina se ukládá na povrch nebo do půdy, sněhu ručně. 

     Doba účinnosti miny je limitována kvalitou dřevěného těla v případě jeho tlení nemůže 

přítlačné víko vytlačit pojistku z těla rozněcovače a k výbuchu nedojde. Mina nemá 
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autodestrukci ani žádné prvky atidelaborace, nicméně velmi vysoká citlivost rozněcovače 
série MUV dělá zneškodňování min krajně nebezpečné. Mimo to pod dno miny může být 

uložena nástraha, která způsobí při odstraňování miny výbuch. Vyzdvižení nebo deadjustace 
miny se tak omezuje. 

     Mina skládá se z dřevěného těla, tritolové 75gr.  válcové  náložky, rozněcovač MUV s „T“ 

pojistkou a roznětem MD- 2. 

    

Takticko - technické charakteristiky miny PMD-7 

Typ miny………………………………kontaktní protipěchotní nášlapná trhavá tlaková   

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková bez rozněcovače...……………..250 g  
Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 75g   

Délka...........................…………………………….172 mm  

Šířka......................…………………………………48 mm  
Výška..........................……………………………..36 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….…..1 – 12 kg   

Aktivní plocha.........................…………………….140x48 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-50 - 50 °C   

Rozněcovač...........................   MUV  s „T“ pojistkou a roznět MD-2   

 

     Miny  jsou baleny v truhlících po 50 

kusech (hmotnost brutto 43 kg.) nejsou 
opatřeny rozněcovači, kterými  se miny 

kompletují u jednotky). 

     Po skončení války v roce 1949 se 

schválením miny PMN do výzbroje, byly 

miny série PMD (PMD-6, PMD-7, 

PMD-7c, PMD-57) s vybavením 

zrušeny, a zásoby těl zničeny. Ze všech 

ženijních předpisů byly tyto miny 

vyškrtnuty. Jako rezerva vzoru, určeného 

pro masovou výrobu v případě války a 
v případě nedostatku systemizovaných 

min typu PMN, v předpisech byla 

zanechána jen mina PMD-6M.   

     Z hlediska hospodárnosti mina PMD-

7 předčila minu PMD-6. 75 gramů tritolu 
celkem stačí, aby způsobilo těžké 

poranění nebo dokonce usmrtilo vojáka 

nepřítele. Poněkud menší 
pravděpodobnost těžkého zranění s ohledem na menší velikost miny, kompenzuje hospodárná 

spotřeba trhaviny. U projektu 200 gramové miny PMD-6M je záhodno domnívat se, že je toto 

množství přehnané. Přitom mina PMD-7 zcela zachovává relevantní nedostatek vlastní 
předchůdkyně a to velmi vysokou citlivost. Co u obou min přetrvává, je použití jistící jehlice 

(dlouhá jehlice s kroužkovitým ohybem na konci). Tato jehlice se provléká pod víko miny 

z přední části na rozdíl od miny PMD-57, kde je vedena do boku těla a po provedení všech 

operací při uložení a zamaskování miny se dlouhým motouzem (nejméně 6 metrů) vytrhává z 

miny. To hodně znesnadňuje a komplikuje zaminovávání. 
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 Protipěchotní mina PMD-7c (ПМД-7ц) 

      

Mina PMD-7c byla schválena do výzbroje Rudé 

armády v průběhu Velké vlastenecké války jako 
varianta miny PMD-7, kde místo deskové skříňky byl 

použit plný obdélníkový hranolek. Na krátké zadní 

straně vyvrtaný otvor, dovnitř kterého se umísťuje 75  

gramová tritolová náložka s rozněcovačem MUV.  

Pro vložení náložky do hranolku těla v zadní části 
miny je otvor, který má průměr o něco málo větší než 

30mm, který je krytý dřevěnou ucpávkou. 

Uvedení min PMD-7c do bojové polohy byla práce 
zdaleka ne bezpečná pro nadmíru citlivosti rozněcovače MUV v momentu spouštění víka na 

pojistku „T“ nebo během maskování miny. Proto se doporučovalo před sklápěním víka miny 

pokládat mezi tělo a víko jistící jehlici s upoutaným šestimetrovým motouzem. Po ukončení 
maskování miny se z bezpečné vzdálenosti jehlice vytáhla zpod víka.  

     Mina PMD-7c je svým charakterem 

trhavá tlaková kontaktní určena 

k zaminování terénu proti živé síle 

nepřítele.   

Napadenému člověku způsobuje poškození 

spodní části nohy při výbuchu nálože miny, 

v momentě nášlapu nohy na přítlačné víko 
miny. Obvykle při výbuchu miny dochází k 

utržení spodní části nohy (přibližně do půl 

holeně), když voják nepřítele stoupne na 

minu, tak podle vzdáleností druhé nohy v 

prostoru výbuchu dochází ke zranění druhé 

nohy třískami z těla miny nebo vysokou 

teplotou výbuchu dojde k popálení. Smrt 
může nastat z bolestivého šoku nebo ztráty 

krve při pozdním poskytnutí první pomoci. 

Smrtelné případy touto minou jsou mnohem méně časté, než minou PMD-6.  
Mina musí být ukládána do země nebo na její povrch nebo do sněhu výhradně ručně.  

Doba bojového nasazení je odvislá od doby trvanlivosti víka. Poškozené víko hnilobou 

zabraňuje vytlačení zástrčky z těla rozněcovače.  Mina nemá autodestrukci a ani jiné 

protizdvihové nebo antidelaborační zařízení, nicméně velmi vysoká citlivost rozněcovače 

série MUV dělá zneškodňování min krajně nebezpečné.  
     Mina se skládá z dřevěného těla, tritolové  standardní náložky 75 gramů, rozněcovače 

MUV s „T“ pojistkou a roznětu  MD-2. Ve vybavení minéra také musí být pojistná jehlice 

s motouzem o minimální délce 6 m.   
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Takticko - technické charakteristiky min PMD-7c  
Typ miny………………………………..……...protipěchotní nášlapná trhavá tlaková   

Materiál těla............................……………………..dřevo 
Hmotnost celková...........................………………..175 g  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 75g   

Délka...........................…………………………….185 mm  

Šířka......................…………………………………54 mm  

Výška..........................……………………………..50 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….….. 1 - 12 kg  

Aktivní plocha.........................…………………….170x54 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-50 - +50 °C   
     Miny se balí v truhlících po 200 kusech (hmotnost brutto 56 kg.). Miny obsahují náložku, 

ale nejsou vybaveny rozněcovačem a roznětem, kterými se mina kompletuje u jednotky.  

     Po skončení války a s přijetím min PMN do výzbroje v roce 1949 byly miny řady PMD 

(PMD-6, PMD-7, PMD-7c, PMD-57) demontovány trhavina a rozněcovače uloženy a těla 

min zničeny. Z předpisů byly tyto miny škrtnuty. Jako rezerva vzorku, určeného pro masovou 

výrobu v případě války a nedostatku běžných min typu PMN, byla zajištěna jen mina PMD- 

6M. 

Protipěchotní mina PMD- 57 (ПМД-57) 
  
      Mina PMD-57 byla schválena do výzbroje 

Rudé armády v průběhu Velké vlastenecké války 

jako alternativa miny PMD-6 se zvětšenou náloží 

trhaviny. Namísto 200 gramové tritolové náložky 

byla v mině použita větší 400 gramová náložka, 

což předurčuje značně větší hmotnost a velikost 

těla miny.  

     Ze všech prvních protipěchotních trhavých 
nášlapných min je největší a nejsilnější. 

Na obrázku vlevo  je zvednut přítlačný kryt a je  
dobře patrné umístění tritolové náložky, 

rozněcovače s „T“- pojistkou a jistící jehlice. 

     Uvedení min PMD-57 do bojové polohy nebyla 

práce rozhodně bezpečná. Proto, v boční stěně 

měly miny otvor, do kterého se vsouvala jistící 

jehlice, o kterou se opírá přítlačné víko miny. Po 
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dokončení všech úkonů s minou po uložení a zamaskování, minér ze vzdáleností neméně 6 
metrů vytahuje jehlici pomocí dlouhého provazu, přičemž se víko miny spustí svou přední 

stranou na „T“ pojistku. Od tohoto momentu je mina v bojové poloze, odjištěna. 
Mina PMD-57 je protipěchotní nášlapná trhavá tlaková. Určena pro ničení živé síly nepřítele. 

Silná rázová vlna výbuchu zasahuje člověka a v důsledku čehož je výsledek destrukce těla 

neslučitelný se životem. K výbuchu nálože miny dochází v momentě nášlapu nohy na 

přítlačné víko miny, přičemž dochází k odtržení dolní 

končetiny, včetně poškození kostí pánve. Šanci, 

udržet se při životě, tato mina nedává. 

Mina se musí instalovat jak na povrchu, tak jak do 

zeminy, do sněhu ručně. 
Doba expozice miny je limitována dobu trvanlivosti 

dřevěného pouzdra. Při jeho porušení následkem hnití 

přítlačné víko nemůže vymáčknout pojistku z 
rozněcovače a výbuchu nenastane. Mina není 

vybavena autodestrukcí a nemá protizdvihové nebo 

antidelaborační zařízení, nicméně velmi vysoká 

citlivost rozněcovače řady MUV činí zneškodňování 

min krajně nebezpečné.  

Mina se skládá z dřevěného pouzdra, tritolové 400g  

standardní náložky, rozněcovače MUV s „T“ 

zástrčky, jistící jehlice a roznětu MD-2. Do vybavení 
miny patří také motouz dlouhý nejméně 6m. 

 

 

 

  

 Takticko-technické charakteristiky miny PMD-57 

Typ miny………………………………..……...protipěchotní nášlapná trhavá tlaková   

Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................………………..220 g  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 400g   
Délka...........................…………………………….200 mm  

Šířka......................…………………………………110 -120 mm  

Výška..........................……………………………..80 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….….. 1 - 12 kg  

Aktivní plocha.........................…………………….200x110 - 120 mm  
Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-50 - +50 °C   

Rozněcovač........................... UV. UVG, MUV,    s „T“ pojistkou a roznět MD-2   

Miny jsou baleny do truhlíků v počtu 100 kusů (hmotnost brutto 56 kg.) a nemají definitivní 
výzbroj (bez tritolové kostky, rozněcovače a roznětu, kterými se mina kompletuje před 

použitím).  

Vroce 1949 po schválení miny PMN do výzbroje, byly miny série PMD (PMD-6, PMD-7, 
PMD-7c, PMD-57) s vybavením zrušeny, a zásoby těl zničeny. Ze všech ženijních předpisů 

byly tyto miny vyškrtnuty. Jako rezerva vzoru, určeného pro masovou výrobu v případě války 

a v případě nedostatku systemizovaných min typu PMN, v předpisech byla zanechána jen 

mina PMD-6M.  
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Protipěchotní hermetická dřevěná mina MKF (МКФ) 

 
     Mina svým předurčením, uspořádáním principu iniciace 
a charakteristikou je velmi blízká všeobecně slavné mině 

PMD-6, odlišuje se od posledně jmenované poněkud větší 

hermetičností, komfortem a větší bezpečností v manipulaci a 
zejména v adjustaci. 

     Konstrukce miny byla předložena v roce 1942 nebo 43 
A. A. Konichinem A. A. Kočurovem a tehdy byla schválena 

do výzbroje. Ale průmyslově se nevyráběla, a byla zařazena 

do kategorie min, vyráběných ve vojsku. Přitom, pro vlastní 

výrobu mina potřebovala pilařské a dřevoobráběcí vybavení, 

provádění klempířských a letovacích prací a některých 

materiálů, které lze těžko opatřit v polních podmínkách 

(asfalt, konzistentní tuku, plech) a nakonec kvalifikované 

truhláře. Tyto podmínky, spolu s jednoduchostí výroby min 
PMD-6, předurčily jen malý výskyt min MKF za války a 

selhávky u této miny ve válečné době téměř neexistovaly. 

     Mina je svým charakterem trhavá tlaková kontaktní mina určena k zaminování terénu proti 
živé síle a kolovým vozidlům pěchoty nepřítele.   Účinnost miny na člověka se soustřeďuje na 

zranění způsobené roztrháním spodní části nohy při výbuchu náložky miny v momentu 

našlápnutí na snímač cílů miny nohou. Zpravidla tato mina, kvůli velmi velké náloži trhaviny, 

(375 - 475gr.) způsobuje oběti tak rozsáhlá zranění, která nejsou slučitelná se životem, neboť 

při výbuchu mina úplně odtrhává  obě nohy do výše kolena mimo to, rázová vlna dost 

objemné  nálože trhaviny přivádí člověka do bezvědomí, vysoká teplota exploze plynů může 

způsobit značné popáleniny. Smrt nastává v důsledku hromadné ztráty krve.  

     Mina se ukládá jednak na povrch terénu nebo do země a sněhu zásadně ručně. Oproti 
minám svého druhu se může používat v převlhčených, bažinatých půdách, ale ne pod vodou. 

Tělo miny je vyrobeno z plného dřevěného hranolku rozměru 77x77mm a délky 235 mm. 

V přední části hranolku je provrtán otvor průměr 67 mm o hloubce 40mm. Z opačné strany je 

provrtán otvor stejného průměru, ale hloubka je 110 mm. Tyto dva otvory jsou spojeny 

vývrtem o málo větším než průměr těla rozněcovače MUV. Z obou stran se hranolek uzavírá 

dřevěnou zátkou. 

Rozněcovač MUV má na zástrčce tvaru „T“ přiletovanou plechovou přítlačnou lamelu. Na 

horní ploše je hranolek prořezán dvěma obdélníkovými otvory pro vidlicový vyrážeč 

zástrčky, který působí na přiletovanou lamelu. 
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Na horní části těla je na bocích dvojicí hřebů výkyvně připevněno sklápěcí přítlačné víko. V 
boční stěně víka jsou protilehle vyvrtány otvory, do kterých je zastrčena jistící jehlice miny.  

Do zadní části těla miny se vkládá standardní válcová tritolová náložka 75gr, která slouží jako 
počinová nálož pro základní nálož trhaviny, kterou je práškový tritol nebo jiná práškovitá 

trhavina (amonal, amatol, dynamon, schneiderit a jiné). Otvory se zazátkují dřevěnou 

kuželovou ucpávkou. Všechny spoje jsou hermetizovány asfaltem. 

Do přední části miny se přes vrtání vsazuje rozněcovače MUV se zápalem MD – 2 a s „T“ 

pojistkou, na které je přiletována lamela.   

  Spodními konci se vyrážeč opírá o lamelu zástrčky. Průřezy vyrážeče se utěsňují 

syntetickým mazacím tukem. 

  
Když se mina nachází v zabezpečené pozici, víko se opírá o jistící jehlici miny, procházející 

přes otvory v bočních stěnách víka. Mimo to je v rozněcovači MUV namontovaná pojistka 

s naletovanou lamelou. Při nastavení miny přední otvor se zazátkuje ucpávkou a do otvorů 
v horní části se vsouvá obezřetně vidlice vyrážeče. Rozhraní hermetizuje syntetický mazací 

tuk nebo konsistentní tuk. Poté, co je mina uložena v jamce a zamaskována, se z ní odstraňuje 

pomocí 5 - 6 metrů dlouhého motouzu pojistná jehlice.  Od toho momentu se víko miny opírá 

o vyrážeč zástrčky, který je opřen o lamelu připájenou k „T“ zástrčce. Při nášlapu na víko 

miny je stlačena vidlička vyrážeče zástrčky, která je vysunuta z otvoru úderníku a dochází j 

výbuchu, 

Na obrázku vpravo je demonstrován okamžik iniciace 

miny. Pro názornost je odstraněno víko a přední zátka. 
Doba bojové činnosti miny je limitována dobou 

trvanlivosti dřevěného pouzdra, zejména pak víka a 

korozivní odolností plechové vidličky vyrážeče. Při 

narušení pevnosti víka hnilobou nemusí dojít k zatlačení 

vyrážeče a tím k činnosti miny.  Mina nemá žádné 

komponenty nebo úpravy pro antidelaboraci 

(dezadjustaci) nebo proti vyzdvižení miny, leč náramně 

vysoká citlivost rozněcovače řady MUV způsobuje 

zneškodňování miny krajně nebezpečné. Mimo to může být pod minou instalována jiná 

nástražná mina například typu MS-2, která znemožňuje zneškodnění nebo vyzdvižení miny. 

 

Takticko-technické charakteristiky min MKF (МКФ) 

  

Typ miny………………………………..……...protipěchotní kontaktní nášlapná trhavá 

tlaková   
Materiál těla............................……………………..dřevo 

Hmotnost celková...........................……………….. 600 -800g  

Hmotnost nálože trhaviny (lisované stand. náložky TNT).......1 kus 75g  standardní náložka a 
300 – 400 g sypké trhaviny  

Délka...........................…………………………….260 mm  

Šířka......................…………………………………97 mm  
Výška..........................……………………………..97 - 100 mm  

Aktivační tlak  ......…………………………….….. 1,5 -  2 kg  

Aktivní plocha.........................…………………….260x97 mm  

Funkce miny v teplotním rozmezí.………………..-40 - +50 °C   

Rozněcovač ………………………………………. UV, UVG, MUV s „T“ pojistkou 

Roznět ……………………………………………. KDč.8, MD- 2 

 



53 

 

      Miny MKF nebyly barveny pouze ošetřeny fermeží nebo karbolem. Žádné šablonování se 
na těle miny nevyskytovalo. V důsledku toho, že se mina vyráběla v polních podmínkách, 

jsou obaly pro přepravu různé, nejčastěji dřevěné truhlíky od jiné munice. 
     Mina byla celkem hermeticky uzavřena.  Pokud se ale pod víko dostal písek nebo tam 

zmrzla voda, mohlo se stát, že při sebevětším zatížení mina nevybuchla.  Také doba expozice 

miny byla různá záleželo velmi na vlhkosti půdy přesto, že dřevo bylo impregnováno fermeží 

vydrželo ve vlhkém podkladu maximálně 1-2 roky.  Mina MKF byla mnohem dokonalejší než 

miny PMD-6 nebo PMD-6M. Její krátký věk byl zapříčiněn velkou výrobní pracností než 

byla u miny PMD-6, a v neposlední řadě to byla výroba min nové generace PMN. 

 

 

Protipěchotní tříštivá mina  POMZ – 37 (ПОМЗ-37) 

      V průběhu roku 1939 byl pro vojska pravidelné 

pěchoty vyvíjen lehký minomet zvaný „lopata“, který 

používal jeden druh tříštivé miny ráže 37 mm. Jeho 

první nasazení v roce 1940 zklamalo v bojích ve 

Finsku. Byla zjištěna velmi malá účinnost min při dopadu do 

zmrzlého sněhu. Ukázalo se, že fragmentační účinek je slabý, a to 
zejména v zimě, kdy téměř všechny střepiny uvízly ve sněhu. 

Poslední hřebík do rakve minometu dali vojáci 4. výsadkového 
sboru během obojživelné operace v oblasti Vyazmy v lednu až únoru 

1942. Přesto výroba minometů byla ukončena již na podzim roku 

1941, i když výroba min probíhala ještě v roce 1942. Právě velký 
přebytek dělostřeleckých min ráže 37 mm přivedl ženisty na 

myšlenku jejich využití.  Protipěchotní tříštivá mina byla určena k 

narušení útočné rozvinuté sestavy nepřítele. Zranění protivníka bylo 

způsobeno střepinami vzniklými po explozí těla miny při zakopnutí 

nohou o drátěnou nástrahu, která byla pevně nebo průběžně spojena 
s „P“ pojistkou, kterou vytrhla z minového rozněcovače. Mina se 

svým stabilizátorem nasadila na kolík, který byl součástí kompletu 

miny. Celá kompletní souprava byla složena z nástrčného kolíku, 

dvou nástražných kolíků, drátěného lanka o délce 5,5 m a 

rozněcovače MUV s rozněcovadlem PD-2.  Mina byla upravena z 37 

mm sovětské minometné miny tak, že  byla vyjmuta základní 

výmetná náplň (nábojka) a vyjmut původní zapalovač a místo něho 

byl vložen do hlavové části miny mastixové mezikružím jehož 

otvoru se zasunoval rozněcovač MUV. Na místo rozněcovače MUV 

se také mohl  použít rozněcovač UV se zapalovačem KD  a 

rozbuškou № 8, nebo zapalovač UVG s roznětem MD4. Nástražné 
lanko se natahovalo ve výšce 10 - 20 cm.  Průvěs nástražného lanka 

byl určen při délce 5,5 m na  2-3 cm. 
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Takticko – technická data miny POMZ-37 

Typ miny  Protipěchotní tříštivá s kruhovým účinkem, 
zátarasová, tahový roznět 

Tělo  ocelolitina 

Hmotnost miny   300g. 

Hmotnost trhaviny   20g. 

Průměr tělesa miny.  3,7сm 

Výška miny  16,5 сm 

Používaný rozněcovač  MUV se zapalovačem MD4 

Jiné možné rozněcovače.  
UV s rozněcovadlemem KD№8, UVG se  

zapalovačem MD-4 

Délka nástražného lanka ( na jednu stranu )  2-3m. 

Citlivost na tah  1- 3 кg. 

Poloměr účinku .  3.1 m.  

Min. a max. teplota boj. provozu   40 - +40 stupňů C 

     Jako poslední mina válečného období používající MUV je nástražná mina MS-2 pro 
představu jsem ponechal obrázky v originálním vybavení 

Nástražná mina MS-2 (Мина-ловушка МС-2)  
 

V průběhu bojových akci Němci velmi snadno 

odstraňovali minová pole Rudé armády, proto byla 

jako protiopatření zavedena  MS-2. Mina byla 
používána zejména jako zařízení, které zamezovalo 

vyzvednutí jakékoliv protitankové nebo jiné miny 

sama však nemá zařízení zabraňující svému 
vyzvednutí, které je však vzhledem k okolnostem 

uložení vždy velmi problematické a nebezpečné. 

Navíc, mina může být použita, a v partyzánském 

odboji také byla, jako mina nástražná 

odlehčovacího procesu což znamenalo, že vše co 

bylo těžší. než 3 kg mohlo být nastraženo. 

     Podotýkám, že, ani jedna ze sovětských 

protitankových min doby Velké vlastenecké války 
neměla úložiště pro doplňkový nástražný 

rozněcovač. První minou s takovýmto lůžkem byla 

mina TMN - 46, která však přišla do výzbroje až v roce 1947.  

Takže nástražná mina  MS - 2 v letech války patřila k jedinému 

a také základnímu vybavení, pomocí kterého se  sovětské 

protitankové miny mohly pokládat jako nevyzvednutelné. 

Nicméně vojsko natolik ignorovalo možnost klást protitankové 

miny jako nevyzvednutelnou, až musel být vydán zvláštní 
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rozkaz hlavního vrchního velitelství № 0396 z 2 července 1943, aby zkorigoval situaci u 
ženijních vojsk. 

     Tato mina byla vyrobena a  schválena do výzbroje  Rudé armády současně s protipěchotní 
trhavou tlakovou minou PMD - 6, která prezentuje svou  modifikaci. Modifikace spočívá v 

tom, že v těle min jsou do boční stěny vyvrtány otvory, do kterých jsou zapuštěny konce 

celokovová osy na které je navinuta páka ve tvaru „U“ tvořící  navinutou pružinou, jejíž dva 

předepjaté konce jsou opřeny o dno miny. Středová část páky „U“ tlačí do vnitřní strany víka 

odporem převyšujícím na konci víka sílu 3 kg.   
  
     V rozněcovači MUV je nahrazena pojistka „T“ pojistkou ve tvaru „P“, přes kroužek 
prochází jehlice, která v případě odlehčení miny vytahuje silou předpružené páky pojistku 

„P“. Čili v bojové pozici je pojistka „P“ pevně spojena jehlicí s víkem miny. Mimo to, jsou v 

boční stěně víka a pouzdra vyvrtány otvory, kterými je prostrčena pojistná jehlice miny, která 
je vytahována jako poslední úkon při adjustaci 

miny v terénu. Poté už jen pružina „U“  se snaží 

zvednout víko miny, čemž brání zátěž, která je na 

mině (protitanková mina, nebo nějaký předmět z 

domácnosti, zbraň, bedna s municí a tp.). Při 
pokusu vyzvednout tento předmět, odstranit 

protitankovou minu, tak součastně předepjatá 

páka pozvedá víko nástražné miny a to pomocí 
protažené jehlice okem pojistky „P“ toto vytahuje 

a spoušti úderník rozněcovače MUV, přičemž 
dojde k detonaci a mnohdy k přenosu detonační 

vlny na nálož protitankové miny. 

     Pokud  MS-2 byla nastavená jako nástražná mina, tak také ničí silou výbuchu vojáka 

nepřátele v momentu, kdy zkouší předmět ležící na mině odstranit.  

Při přípravě miny k použití  se do těla kladou 200 gramové tritolové  standardní náložky. 
Pružina  s pákou „U“ se nakrucuje tak, aby její síla činí kolem 3 kg.  Do nálože se vsune 

rozněcovač MUV s pojistkou „P“ otočenou vzhůru. Víko se stlačí dolů na doraz a do otvorů 

ve víku i těle miny se provlékne jistící jehlice miny. Zásluhou toho, že naskrz víkem a tělem 
je protknuta jistící jehlice, která brání zvednutí víka, je zacházení s minou bezpečné. Potom se 

do otvoru v přední stěně víka vsouvá jehlice tak, aby prošla okem „P“  pojistky.  

Při použití jako nástražná mina - nebo prvek nevyzvednutelnosti je MS - 2 ukládána v 
prostoru tak, aby ji nebylo vidět (například ve vykopané jamce), a na ni se klade předmět, 

který rozhodně přivolá zájem nepřátele a přiměje jej zvednout (zbraň, krabici, bednu atp.) 

nebo použije  (dopravní  prostředek, telefon, musí něco odsunout at.p.), nebo uložená 

protitanková mina. Ve všech případech je kladen důraz na hmotnost nastraženého předmětu 

nebo PT min, která musí být neméně 3 kg. Potom je prováděna příprava uvedení miny do 

bojového stavu.  Z min, které byly vyráběny v barevných kamuflážích  je  odstraněna jistící 

jehlice víka  miny. Zpravidla se úkon provádí za použití provázku ze vzdálenosti 7 m.   Od 

tohoto  momentu je mina připravena v tzv. bojové pozici.Mina může být ukládána jak na 
povrch, tak do země ručně.  

Funkční expozice je dána jednak korozivním prostředím pro kovové materiály a vlhkostí pro 

dtěvo. Obvykle, je to od půl roku do 10 - 15 let. 

Mina není vybavena autodestrukcí. Deadjustace je 

možná dvěma způsoby. Z  principu je možné 

odhrábnout zeminu okolo nástražnéminy a vsunout 

do miny dlouhý pevný drát jako jistící jehlici a vložít 

na rozněcovač přepravní jistící pojistku. druhý 
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způsob je jednodušší ale vzhledem k citlivosti MUVu nebezpečnější,  jednoduše  se opatrně 
vytáhne jehlice procházející pouze víkem a okem „P“ pojistky rozněcovače, funkce miny je 

tím zneškodněna.   

     Tato první varianta výroby miny byla v krátkém čase zjednodušena. Za prvé, byla 

z důvodů jednoduchého odstranění jehlice při zneškodňování miny tato součástka zrušena a 

nahrazena jednoduchým cvočkem přibitým na čele víka, na který se v průběhu montáže 

zapalovače nasazovala pojistka „P“, což je dobře zřejmě z obrázku.Složitý tvar pružiny s „U“ 

pákou byl zaměněn za jednoduchou vinutou pružinu z prodlouženými konci, kde se  jeden 

konec opírá o dno těla miny a druhý o vnitřní stěnu víka. Spolehlivost spouštění byla poněkud 

snížena, ale ne podstatně. 

     Tato varianta miny MS- 2 existovala až  do doby přijetí více dokonalé nástražné miny MS- 

3 do výzbroje  na začátku padesátých let, která patřila ke slavné variantě současné miny PMN, 
kterou často pojmenovávali ženisté ve svém žargon „Černá vdova“; (zřejmě pro barvu 

pogumovaného víka a mizivé šance zůstat naživu po setkání s touto  minou). 
  
     Často se v nejedené knize uvádí, nebo i v prováděcích předpisech (vesměs vypracováné 

neodbornými důstojníky, nebo i úplně kdovíkým) metoda kontroly protitankových min 

opatřených proti vyzvednutí ohmatáváním a prohlídkou protitankových min z boční strany a 
zespodu, v případě instalace takovéto  miny v kombinaci s MS- 2 (ale i každá jiná nástražná 

mina) s největší pravděpodobností dojde k výbuchu, To znamená žádné  protahování 

provázků pod minou nebo na jejich bocích, protože neodhadnete  tu správnou sílu odporu a 
vězte že uvedení v činnost MS- 2 celkem stačí, aby se víko zvedlo o  8 - 10mm, nebo i méně. 

Váš pohled pod protitankovou minu bude posledním pohledem ve vašem životě.   

     Já, ale i spousta věhlasných odborníků nejsme vyznavači odstranění nastražených min z 

místa jejich uložení, nebo odstraňování min obecně. To je vždy hra na slepou bábu s kobrou 

indickou. Odstraňování takových min nemá svou logiku, proto asi já i moji známí kolegové 
jsou dodnes naživu. Při opačném rozhodnutí je potřebné si uvědomit, že 10 kg TNT (a to 

žádná z popisovaných min nemá) není taková síla, která by mohla zničit majetek v obrovském 

rozsahu, nezničí pole a louky, nezničí silnice ani mosty, nezlikviduje domy a vůbec neublíží 
lidem, protože jsou evakuováni do bezpečné vzdálenosti. Proto je nejvhodnější zničit minu na 

místě nálezu výbuchem. Pokud to však podle podmínek válečné situace není samoúčelné 

(například, výbuch demaskuje skupinu ženistů), tady však zpravidla, ženistovi postačuje 
označení miny praporkem a jednotka ji jednoduše obejde. Odstarnění miny lze vítat jen 

v případě, že je potřeba ji získat pro výcvik případných odvetných opatření, nebo výrobu a pro 

takové práce jsou vyškoleni lidé. To jsou však výjimečné případy, kdy by výbuch mohl 

následně způsobit nenávratné škody, ale to jsme již zabrousili do současného světa terorismu. 

 

Takticko-technická data nástražné miny MS-2 (МС-2) 

Typ miny………………………………….................. Nástražná mina – trhavá, 

odlehčovací   

Tělo.......................................................................... dřevo 

Hmotnost........................................................................... 540g. 

Hmotnost trhaviny (TNT)............................................. 200g 

Délka............................................................................ 18,9 cm. 

Šířka......................................................................... 8,5 cm. 

Высота.......................................................................... 3,5 cm 

Typ snímače cíle ........................................................ odlehčovací 
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Rozměr aktivní plochy................................................. 3,5х8 cm 

Minimální zátěž miny..................................... ne méně než  3 kg 

Rozsah používání při teplotách..................... -40 - +50 °C 

Používané rozněcovače (s „P“ pojiskou)...... UV,UVG,MUV 

Rozněcovadlo............................................................................. KD №8, MD-2, MD-5М 

Neodstranitelnost.......................................................... ano 

Autodestrukce....................... ne 

     Mina je nebezpečná  také proto, že je podobná s minou PMD- 6. Dost často málo zkušení 
pyrotechnici ji považují jednoduše za modifikaci PMD- 6 a neupírají pozornost na existenci 

jistící pojistky, reagují pouze na tělo a víko, pojisku "P"a na rozněcovač. Samozřejmě mohli 

vytáhnout jistící jehlici z těla miny, přičemž předpokládali, že se jedná jednoduše  o 

zdokonalenou varianta PMD- 6, a jehlice je určena pro zajištění bezpečností uložení min 

„PMD 6“. 

     K blížícímu se závěru si připomeneme také nějakou horizontální minu s otazníkem, zda 

vůbec existovala, i když o existenci munice jako takové nemůže být pochyb. 

Protitanková létající mina LMG (Противотанковая летающая мина ЛМГ) 

 

     Informace o mině nebo dokonce o konstruktérovi jsem já a ani Jurij Veremeev, který ji 

nabízí ve svém obrazovém pojetí v sovětských zdrojích, nenalezli.  Ve stejné době vyšly 

zahraniční oficiální příručky a knihy o zbraních druhé světové války. Zejména tato mina je 

poměrně stručně popsána v americké oficiální příručce pro pyrotechniky  ORDATA II 
v kapitole miny. Také známý německý vojenský historik Wolfgang Fleisher ve své knize 

„Deutsche Landminen 1935-

1945“, píše o této mině více 

podrobněji a uvádí některé 

vlastnosti, stejně jako její náčrt.  
Odkazuje se na vojenského 

velitele 98. pluku horských 

myslivců první horské pěchotní 

divize  a na září 1941, kdy v té 
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době se pohybovala v nogajských stěnách u řeky Dněpr. 
Velitel pluku poukazuje na významné ztráty pocházející 

z ruských min zejména pak od OZM-152 a LMG. Fleischer 
píše, že mina probíjela pancíř až 100 mm silný, není si 

však zcela jist, protože účinky kumulativní nálože o 

hmotnosti 2,8 kg  mohou teoreticky proniknout ne hlouběji 

než 30-50 mm. oceli. O kumulativních střelách v bojových 

jednotkách Rudé armády Němci nevědeli. Tuto skutečnost potvrzují na řezu miny tvůrci 

databáze ORDATA II., kde je patrna kumulativní nálož. Dovolte, abych vám připomněl, že 

první kumulativní střely byly vyvinuty v Německu, krátce před vypuknutím války. Avšak sám 

Hitler na podzim roku 1941 nedovolil tyto střely dovézt na frontu, dokud nebyly vyzkoušeny 
přímo na tancích  T-34 a KV ( viz. obrázek nahoře). 

     S největší pravděpodobností byla tato mina schopna probít s rezervou prostřednictvím 

výbuchu kumulativní nálože 15-30 mm, což bylo dostatečné pro všechny typy tehdejších 

tanků, nebo se Fleischer mýlí a tato mina se neobjevila v září 1941 ale v roce 1942.  Fleischer 

tuto minu pojmenoval prostým překladem "Geschossmine Galitzki (Wurfmine LMG)" který 

lze chápat jako "Minová střela Galického (Метательная мина ЛМГ)". Lze předpokládat, že v 

názvu miny Fleisher  uvádí jméno jeího konstruktéra. Tady se asi pravdu nedozvíme Jurij 

Veremejev tvrdí, že zná  generálmajora ženijních vojsk  I.P.Galického, který v říjnu 1941, pod 
Moskvou velel operativně ženijní jednotce zátarasů a s velkou pravděpodobností to tak je. Já 

jsem zjistil skutečnost, že se myšlenkou horizontální 

miny zabýval již v roce 1940 sám D.M. Karbyšev a že 
v roce 1942 přijali sovětské síly  "létající" LMG do 

výzbroje.  Asi jediný kdo má fragment příručky bez 

začátku a konce je B.V. Pribylov. Přesto se tam vyskytuje 

popis "protitankové létající miny LMG". Povaha textu, 

písmo a další  znaky naznačují, že je to manuál pro miny 
a výbušniny publikovaný v roce 1942 nebo 43. Jsou tu 

všechny důvody domnívat se, že se jedná o originální 

vydání této doby.  

 

Mina představuje reaktivní střelu z tenkovrstvé 

oceli s kuželovým víkem a dnem. Ze dna vychází 

stabilizátorová trubka se čtyřmi křidélky, jejíž 

zadní část je nasunuta na odpalovací zařízení 
s rozněcovačem MUV, které je pevně spojeno 

s podložní deskou kotvenou do země čtyřmi 

kolíky. Přes konzolu je do skleněné trysky 

zaveden rozněcovač s pojistkou “P“ MUV (nebo 
jeho varianty UV, UVG). Nástražný drát je veden 

kolem kolíku směrem v ose střelby.  

Ač je totéměř neuvěřitelné při prohlídce mých 

fotografií z nálezů jsem našel něco podobného, 

co mi dříve připadalo jako granát vystřelovaný 
z pušky a tak byla také špatná fotka zařazena, 

bylo to někdy kolem 79 roku.   
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Takticko technická data LMG 

Typ min .............................................................................. Horizontální kumulativní  

Manipulace ......................................................................... neuneřízená   

Materiál těla ....................................................................... Cín? ocelový plech 

Celková hmotnost ............................................................... 10 kg. 

Hmotnost trhaviny (TNT) .................................................. 2,8 kg. 

Hmotnost   výmetné náplně................................................ 15g 

Dostřel střely ..................................................................... 20 až 25m. 

Probíjení pancíře ................................................................ 100 mm. 

Délka  s lafetou.................................................................... 18,5 cm 

Šířka s lafetou.................................................................... 14  cm 

Výška ................................................................................ 25 cm 

Tahová iniciace ................................................................. 1-3 kg. 

Senzorování cíle ................................................................ napnutím drátu 

Délka čidla cíle ................................................................. až 20m. 

Teplotní rozsah .................................................................. -40 - 50 stupňů C 

Rozněcovač 

............................................................................................. 

MUVs P pojistkou 

UV s P  pojistkou  

UVG s P pojistkou 

  

   

  

 Epilog  

     Skončila druhá světová válka MUV prošel celým jejím vývojem a vstoupil do studené 

války a je aktivní dodnes. Mám dojem, že ani mezinárodní Úmluva o zákazu použití, 

skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, kterou podepsala Česká 

republika 3. prosince 1997 v Ottawě a pro Českou republiku vstoupila v platnost 1.dubna 
2000, nezastaví MUV a jeho poválečné miny v jeho světovém významu.  Nebude vůbec lehké 

skoncovat s utrpením a oběťmi na životech způsobenými protipěchotními minami, jež každý 

týden usmrcují nebo mrzačí stovky lidí, většinou nevinných a bezbranných civilistů a hlavně 

dětí, brání ekonomickému rozvoji a obnově, brzdí návrt běženců a osob vysídlených v rámci 

vlastního státu a zapříčiňují další kruté následky ještě mnoho let po jejich umístění. Pokud 

však Úmluvu nepřijmou všechny země světa, nedojde ke zničení rozněcovače MUV a jeho 

soudobých min o kterých si povíme v dalším dílu, který nese název „MUV a jeho miny, díl II. 

(1945-2000)“ 
     Stejně tak, jako další poválečné období MUVu, není ani válečná část dokončena. Jakmile 

nastuduji některé další zvláštnosti použití rozněcovače, budu Vás případnými dodatky 

informovat. 

   Samozřejmě bych tento spisek nedokázal vytvořit sám beztoho, že někdo přede mnou se 

rozněcovačem MUV a minami zabýval jak na úrovni konstruktéra, tak jen jako ženijní 



60 

 

odborník. Přesto, že jsem uctíval geniální výtvor, jako byl MUV, těžko bych bez pomoci 
přátel v bývalé sovětské armádě mohl tento rozněcovač přiřadit k jednotlivým, mnohdy pro 

nás v Česku a na Slovensku, neznámým minám, které po dobu celé druhé světové války MUV 
ovládal a na jejichž vývoj měl nemalý podíl. 

  

Poděkování bych chtěl s velkou pokorou složit mému příteli a jednomu z 

největších odborníků současnosti na ženijní 

problematiku se znalostí historických faktů o minách 

vůbec. Přesto, že jsme stejně staří a on odsloužil „pouze“ 

26 let jako ženista sapér, zaujímám k jeho pracím,   

„Pozor, miny“ nebo „ Miny včera, dnes a zítra“,  které 

jsou psány až jako umělecké dílo, postoj jako ke svému 

učiteli. Při službě v Československu zanechal pro naše 

pyrotechniky stopu jako nezištný kolega. Ano, není to 

nikdo jiný než Jurij Grigorjevič Veremeev (Юрий 

Григорьевич Веремеев). 

 

Mohu jen vřele doporučit jeho  knihy s válečnou tématikou. 

      2008          

 

                                       2010                           2010                        2011 
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Naše poslední setkání na Šumavě v rekreačním středisku VLS Olšina při příležitosti  

IX. Mezinárodního setkání pyrotechniků INMEP 2012 

Ve své sbírce vizitek si vážím zejména dvou, od Jurie Grigorjeviče Veremejeva a potom od 

Michaila Timofejeviče Kalašnikova, samozřejmě s vlastnoručními podpisy. 
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     Abychom pochopili rozsah potřebných informací pro podání objektivních 
sdělení o jednom velkém vojenském prostředku „UVG,UV,MUV“. Doporučuji 
prostudovat některé další materiály, ze kterých bylo čerpáno. 
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