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 Americké a britské pumy druhé světové války 

pouţívané United States Army Air Forces 

 (USAAF) na území Československa 
  

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

1. RAF 22 000 liber (9 979,03 kg) „Grand Slam“, 

největší trhavá puma, která byla vŧbec kdy vyrobená. 

2. RAF 12000 liber (5 443,11 kg) Tallboy „piloty 

přezdívaná šampuska“ uţívaná pro prolomení betonových 

stropŧ ponorkových dokŧ.  

3. USAAF 4000 Lb (1 814,37 kg) trhavá puma.  

4. USAAF 2000 Lb (907,18 kg) trhavá puma.  

5. USAAF 1000 Lb (453,59 kg) protipancéřová puma. 

6. USAAF 500 Lb (226,80 kg) standardní trhavá puma.  

7. USAAF 100 Lb (45,36 kg) puma s hlavovým 

zapalovačem; tělo mohlo být také naplněno bílým fosforem 

tvořící tzv. „Kenneyŧv koktejl“.  

 

 

 

Proč americké a britské pumy? 
     Letecká puma byla v podstatě vynalezena v období první světové války. První útoky na 

pozemní cíle ze vzduchu byly provedeny s ručními a později i dělostřeleckými granáty nebo 

dokonce lahvemi nitroglycerinu, ale stavba pum specifická pro jasný ověřený úkol přišla 

mnohem později, aţ někdy v roce 1915, kdy Zepelín útočí na Anglii a pouţívá termitové 

pumy k tomu, aby zapálil britská města. Tyto pumy byly konické, sestávající se z termitového 

jádra obklopeného smolou, a těsně ovinuté vrstvou šňŧry. Systematické bombardování se 

začalo provádět v roce 1916 při pouţití pum o váze 10 - 50 kg. Trhavá puma byla vyvinuta 

během první světové války. Do konce první světové války byly vyráběny trhavé pumy aţ do 

hmotnosti 250 kg.  Po první světové válce s dalším vývojem letectva souvisel i vývoj pum. 

Hmotnost pum se do začátku druhé světové války zvýšila na 500 i více kg. Například v roce 

1941 byly poprvé shazovány pumy o hmotnosti 1000 kg, a o rok později jiţ 2000 - 4000 kg. 

V roce 1944 byly pouţity pumy hmotnosti 6000 kg a v posledních měsících války i 10 000 

kg. Výbušná účinnost se díky pouţití účinnějších trhavin zvýšila v roce 1945 proti roku 1939 

pětinásobně. 

     Druhá světová válka vedla k větší vytříbenosti v pumovém designu. Rŧzné válčící strany 

uţívaly širokou škálu trhavých, tříštivých a zápalných pum ve své výzbroji.  

     Například německá Luftwaffe byla orientována na taktický zpŧsob bombardování více neţ 

na bombardování strategické a její prioritou byly padesáti kilogramové tříštivé pumy „SC-50“  

a 250 kilogramové „SC-250“. 
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     Britové se na začátku války spoléhali na staré zásoby „Všeobecně pouţitelných (GP)“pum, 

které byly většinou malé a byly jiţ tak staré, ţe velmi často selhávaly. Jak se RAF začalo 

účastnit války s Německem počala Velká Británie vyvíjet lepší pumy ve dvou základních 

typech trhavých pum  „středně objemové (MC)“ a „velkoobjemové (HC)“. MC pumy byly 

tradiční konfigurace, střední velikosti 226 kilogramŧ ( 500 liber) uţívané pro taktické cíle. HC 

pumy byly jiţ mnohem větší a pouţívané pro strategické vedení bojŧ a byly ve velikostech 

0,9; 1,8; 3,6 a 5,4 tuny (2000; 4000; 8000 a 12000 liber). HC pumy velkých hmotností byly 

tenkostěnné, obecně postrádaly stabilizátory a tak připomínaly obrovské nádrţe, neměly 

ţádnou stabilitu, létaly vzduchem, jak se jim zachtělo, a tak byly velmi nepřesné a proto byly 

uţívány pro napadání měst a dalších zastavěných oblastí v kombinaci se zápalnými pumami a 

to převáţně v noci. HC pumy rozbíjely budovy a zápalné je zničily ohněm.  

     A tady máme první argument, proč u amerických pum mluvíme více o anglických. Je to 

zejména proto, ţe první zápalné pumy při náletech US Army Air Force, na Německá města,  

byly anglické. Američané zprvu totiţ ţádné zápalné pumy neměli. Také MC a GP anglické 

pumy se při samotné výrobě jiţ přizpŧsobily americkému zavěšení a proto na opačnou stranu 

svého jediného závěsného oka byla přivařena oka dvě ve standardní rozteči pro jednotlivé 

ráţe pum. Na sklonku války udělali totéţ Američané, na opačnou stranu svých závěsŧ 

přivařili závěsné oko do těţiště pumy. 

     Přes vzájemnou kompatibilitu pum RAF a USAAF, pouţívali Američané během náletŧ 

v Evropě také jejich vlastní typy GP pum, které byly podobné doutníku s krabicovým 

stabilizátorem.   
 

Typ hmotnost 

M- 30 45 kg 100 lb 

M- 31 135 kg 300 lb 

M- 34 225 kg 500 lb 

M- 44 450 kg 1000 lb 

M- 34 900 kg 2000 lb 

 
 

Nakládání pum do bombardéru od nejmenší M-30 po největší M-34 
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Trhavé pumy (Demolition Bomb) a tříštivo-trhavé (General Purpose) 

 
     Standardní trhavé pumy pouţívalo „8

th
 Bomber Command“ (osmé bombardovací 

velitelství) na základě rozkazu ze září 1942, kterým bylo do výzbroje zavedeno pět druhŧ 

pum: M30 100 LB, M31 300 LB, M43 500 LB, M44 1000 LB a M34 2000 LB. Trhavé  500 

lb, 1000 lb, a 2000 lb. Pumy byly určeny pro prŧmyslové cíle a letiště. Vojenské letectvo 

pouţilo 1000 lb a 2000 lb pumy pro útoky na kryty pro ponorky, ale tyto měly malý účinek na 

velmi silné stropy betonových ponorkových dokŧ. Většina škod vzniklá těmito pumami byla  

pouze na okolí dokŧ.  

     Trhavé (DEMO) a tříštivotrhavé (GP) 

pumy, uţívané v prvních náletech v Evropě, 

byly vybavené čtvrt sekundovým zpoţděním 

dnového zapalovače  a se zvláštním hlavovým 

zapalovačem, se zpoţděním desetiny sekundy. 

Ze zprávy v prosinci 1942, po náletu na Lile, 

bylo vypočítáno, ţe 30 procent shozených 

pum selhalo, protoţe adjustované 

mechanismy zapalovačŧ zamrzly poté, co 

byly vystaveny vlhkému prostředí v noci na 

letišti. Standardní provozní postup byl brzo 

změněn tak, ţe zapalovače byly instalovány 

těsně před navěšením pumy, viz. obr. vpravo. 
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     Pro případy vyvarovat se havárií při startech nebo přistání, byly zapalovače vloţeny, aţ 

kdyţ pumy byly upevněny bezpečně do letadla nebo byly pumy před nebezpečným přistáním 

odhazovány. V roce 1943 byla vyrobena nová řada GP pum: M57 250 LB; M64 500 LB; M65 

1000 LB a M66 2000 LB. Tyto pumy byly svrţeny v posledním roce války. V lednu 1945, 

experti doporučili 250 lb „GP“ pumy pouţívat proti chemickému prŧmyslu, muničním 

skladištím a naftovým a benzinovým skladŧm. 100 lb pumy byly doporučeny pro napadení 

ţelezničních dep a drah. 

 
250 lb puma M 57 nalezena v Chemických závodech v Záluží 

 
 

Zápalné pumy 
     Pŧvodně jedinými zápalnými pumami, které byly k dispozici, byly 

britské 250 lb a 500 lb modely naplněné směsí tkaniny namočené 

v benzínu a také sírou, fosforem, surovým benzolem a kaučukem, ale 

v listopadu 1942 Američané  zkonstruovali 4 lb zápalnou pumu 

M50A1 (1,81 kg) a tato hořčíková puma byla přidána do výzbroje 

USAAF, obr. vlevo. Tyto malé pumy byly ve 100 librových svazcích, 

které však měly tendenci 

se předčasně otevírat a 

rozptýlit se příliš do šířky 

a tak zpŧsobit poškození 

dalších letadel ve formaci. 

V lednu 1944  8
th

. Bomber 

Command  pouţilo 

kontejner M17 500 LB 

který měl lepší balistiku a 

spolehlivý rozhoz. 

     Puma AN-M50A1 4 

LB se stala nejoblíbenější 

a velmi podporovanou zápalnou pumou mezi 

bombardovacími skupinami.  

 

     Trhavé a zápalná pumy však létaly (padaly) 

vzduchem v měnících se a rozdílných trajektoriích 

a tak přesný útok s touto smíšenou zátěţí byl 

vzhledem k nesnadnému zaměřování málo účelný 

co do přesnosti zásahu. Z tohoto dŧvodu byly 

vytvořeny tabulky časového rozvrhu jednotlivých intervalŧ shozu rŧzných pum. Nakonec 

faktory, jako rychlost větru a nadmořská výška, byly také brány do úvahy. 
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Napalmové pumy 
     Ve druhé polovině 1944 se čistý petrolejový rosol nazvaný Napalm stal dostupný. Známý 

jako CLASS - C FIRE BOMBS s kapacitou 108 US galonŧ, tyto pumy byly pouţité jen v 

málo misích do Evropy. A B - 17 nesl čtyři takové pumy s malým zapalovacím zařízením, 

které se prakticky hodilo ke kaţdé cisterně, která měla vybuchnout, shořet. 

  

Tříštivé pumy     

 

 
     US Army Air Force uţívala tříštivé pumy zejména proti pěchotě, během podpory útoku 

pozemních sil a k bombardování letišť, kde střepinový účinek páchal značné škody. U nás 

zejména na letištích a jejich okolí v Praze. Tyto  20LB AN-M41; M41'S a 23 LB AN-M40 

para, byly shazovány ve svazcích o hmotnosti 120 lb a 500 lb M-26. Vzhledem k tomu, ţe 

tyto pumy byly velmi lehké, tak zaměřovač B - 17 NORDEN  musel pouţívat zvláštní 

počítací tabulkou k tomu, aby připravil co nejpřesnější úhel a dobu shozu pumy (vzdálenost 

mezi letadlem a cílem dopadu). 
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Protipancéřové a protibetonové pumy 

 
      

Semi Amor Piercing a Amor Piercing (SAP a AP) 

byly výrobně také doménou Angličanŧ a ti jimi 

vyzbrojovali americké bombardéry. I kdyţ jednu 

SAP o hmotnosti 1000 lb Američané měli, byla to 

normální GP 1000 s našroubovanou ocelovou 

špičkou místo hlavového zapalovače. Aţ na sklonku 

války se začalo s výrobou opravdové SAP. 

       

 

     Byly zde ještě tzv.  Deep Penetration (DP) tyto hloubkové probíjecí pumy měly 

stabilizátory zakřivené tak, aby pumě při jejím letu udělily patřičnou rotaci a tím schopnost 

proniknout nadloţím opevněných objektŧ. První z těchto pum byly 5,45 tunové (12,000 libra) 

Tallboy "šampusky" puma, která byla poprvé pouţita v boji spojencŧ u Landis v Normandii v 

červnu 1944. Nesl je upravený Lancaster a byly pouţity proti tunelŧm, opevněným 

výzbrojním skladŧm a dalším prioritním cílŧm. Pouţívání těchto pum, bylo výsostným 

právem elitních eskader RAF č. 9 a 617, kterým se také podařilo potopit zakotvenou bitevní 

loď Tirpitz u norských břehŧ 12. listopadu 1944. Jeden z kráterŧ na ostrově Håkøya byl deset 
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metrŧ hluboký a třicet metrŧ široký, to vše v kamenité pŧdě. Američané tuto pumu 

s označením T 10 a další T 14 „Grand slam“ pouţívali ještě po druhé světové válce a 

podvěšovali ji pod bombardér Convair B – 36. 

 

Disneyova raketová bomba 
     Tato 4500LB těţká puma byla určená pro pronikání silných betonových ponorkových 

úkrytŧ. Po volném pádu pumy došlo ve výšce 1500 m k zaţehnutí raketového motoru, coţ 

zvýšilo dopadovou rychlost pumy na 730 m za sekundu. Puma při této rychlosti mohla 

proniknout betonem silným aţ 6 m. Puma přišla z výroby velmi pozdě a byla pouţita aţ 14. 

března 1945.  
 

Chemické  pumy 
      Chemical multi purpose jak se anglicky nazývají 

chemické pumy, byly USAAF drţeny v pohotovosti pouze 

jako zastrašující prostředek během celé války. Američané 

na počátku války nevyráběli chemické letecké pumy, to 

bylo doménou Angličanŧ, kteří vyrobili a US 8
th

. Air Force 

předali do výzbroje dva typy“ 400 lb "Flying Cow"  "letící 

mléko"  s chemickou náplní  mustard a 500 lb pumu s 

fosgenem. Američané se spokojili s těly zápalných pum, do 

kterých mohli kdykoliv naplnit bojovou chemickou látku, 

tyto pumy byly značeny jedním zeleným přerušovaným 

pruhem ve středu těla. Pumy s označením dvou zelených 

pruhŧ měly náplň trvalou, kterou nebylo moţné z těla 

pumy vypustit. 
 
    

Řízené pumy 
     Americké konstrukční kanceláře, za vyuţití importovaných německých vědcŧ a 

konstruktérŧ, sestrojovali rŧzné polétavé pumy jednou z nich byla  VB 1 AZON-BOMB, 

která nebyla ničím jiným neţ klasickou GP pumou o hmotnosti 1000 lb, ale se zvláštním 

řízeným stabilizátorem, který dovolil pumu řídit v okruhu 61 m na všechny strany k bodu 

dopadu z výšky 6 096 m. Řízení bylo prováděno radiovým vysílačem AN/ARW - 9. Puma 

mohla být nesena jen B - 24 na 2000 

lb pumových závěsech. Pumy byly 

omezeně pouţívány na liniové 

stavby jako mosty apod. Pumy řady 

VB byly pouţity s nemalým 

úspěchem aţ na konci války a 

zejména pak v Koreji. 

  

 

Cvičná letecká puma 
     Ano, byla jenom jedna - M 38A2 pro výcvik zaměřovačŧ strategických bombardérŧ ráţe 

100 lb. Tělo z lehkého tabulového plechu naplněno asi 36 kg suchého písku. Skutečná 

hmotnost se pohybovala kolem 98 liber (44,5 kg). Puma přesto, ţe byla opatřena blankytně 

modrým nátěrem, nebyla úplně neškodná, na dně pumy měla zapalovač MI A1 a v útrobách 

2,6 kg trhaviny. 
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Pumová letáková distribuce 
     Přesto, ţe nejsem ideolog a moje specializace jsou letecké pumy a ostatní munice, musím 

se alespoň okrajově zmínit o „leaflet bombs“ letákových pumách chcete-li, agitačních. Jen 

pro zajímavost uvedu jméno amerického otce letákových pum James Monroe. Toto příjmení 

jste jiţ určitě slyšeli, ale nejedná se o amerického vynálezce, který objevil kumulativní efekt, 

byl to americký pilot a později příslušník oddělení psychologické války, který naplnil pumy 

T-1 letáky a navrhl zřízení „The Special Leaflet Squadron set up by the Eighth Air Force“, 

která dopravovala nad Evropu kaţdou noc milion letákŧ. 
 

 
 
Letáková puma T-3 (M26) 
 

 

Upravované pumy 

 
     V srpnu 1943 se objevily některé další úpravy leteckých pum a to zejména standardních 

trhavých pum.  Dŧvodem bylo vyřešení problému bezpečného úniku bombardéru při náletech 

v malých výškách. Tradičně vybavené trhavé pumy zpoţděnými zapalovači a uvolněné v 

nízkém letu se mohly snadno odrazit a 

ohroţovat bombardér. Brzdící padák 

pumy „PARADEMO“ byl odpovědí na 

problém, který byl dávno vyřešen u 

značně menšího protějšku PARAFRAG. 

„PARADEMO“ a její demonstrovaná 

verze byla produktem amerického 

dŧvtipu v práci zbrojířŧ na polních 

letištích v Nové Guinei, v srpnu 1943. 

Myšlenka předcházení odrazu bomb 

pomocí brzdícího padáku se ujala 

zejména proto, ţe bylo moţné tuto 

úpravu provádět v polních podmínkách. 

„PARADEMO“ byla vyvinuta a poprvé 

pouţita při bojovém letu v září 1943.  

Skutečnost, ţe „PARADEMO“ 

pouţívala padáky přímo z 23 librových pum „PARAFRAG“ vedla jednak k zjednodušení 

celého postupu ve vytvoření zcela nového typu pumy a také k celkovému vzhledu pum 

DEMO. 100 librová puma měla jeden padák, 250 lb verze nesla dva; a 500 lb puma měla buď 
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dva, nebo čtyři padáky připevněné na standardním stabilizátoru. Kdyţ došly padáky z malých 

pum, rozjela se na polních letištích omezená výroba padákŧ na přípravcích a jednoduchých 

strojích.   

 

 
 

Parafrag pouţitý na japonský bombardér Mitsubishi Ki-21 „Sally” 

 
Fotografie pořízená v National Air and Space Museum 
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Kontejnerové pumy  
     Jak RAF tak i USAAF pouţívali kontejnerové pumy zejména pro malé zápalné pumičky 

šestihranného prŧřezu. US Army Air Force pouţívali pro své 4 lb zápalné pumy TH 50;54 a 

54 x, pětisetlibrovou kontejnerovou pumu AN-M 17 A1, která měla zajímavě řešené 

otevírání. Časový hlavový zapalovač přenášel svou počinkou detonační vlnu na pentritovou 

bleskovici uloţenou 

v měděné trubce, 

která po roztrţení 

přerušila obruče 

svírající tělo pumy 

dělené v podélné 

ose na dvě 

poloviny. 
 

 

 

 

 

Souhrnná tabulka technických parametrů některých Amerických leteckých pum. 

 

Název 
pumy 

Značení 

Hmotn. 
v 

librách 
0,45 kg 

Barva 
Hmotnost 
trhaviny 
libra/ kg 

Zapalovače 

tělo pásky hlavový dnový 

GP 
Trhavé 
pumy 

AN-M30 100 

le
sk

lá
 o

li
v
o

v
á

 š
eď

 

2
,5

 c
m

  
š
ir

o
k
ý
 ž

lu
tý

 p
á
s
e

k
 k

o
le

m
 š

p
ič

k
y
 

a
 d

n
a
 p

u
m

y
 

54/24,5 

AN-M103 
M118 
M119 

AN-100A2 
M112A1 AN-M57 250 123/55,8 

AN-M64 500 262/119 
AN-101A2 
M113A1 

AN-M65 1000 530/240 AN-102A2 
M114A1 AN-M66 2000 1061/481 

Těžká 
puma 

AN-M56 4000 3245/1472 AN-M103 AN-102A2 

SAP 
AN-M58 A1 500 145/66 ocelová 

špička 

AN-101A2 

AN-M59 1000 303/137,5 AN-102A2 

AP 
AN-Mk-33 1000 144/65 Bez 

zapalovače 
AN Mk228 

An-Mk1 1600 215/97,5 

DP 
AN-Mk47 350 252/114 AN-Mk219 

AN-M103 
AN-Mk224 
AN-Mk234 AN-Mk29 650 464/210,5 

tř
íš

ti

v
é
 

para AN-M40 23 2,7/1,22 AN-M120A1 

bez zapal. stabil. AN-M41 20 2,7/1,22 AN-M110A1 

svazek M26 500  M111A2 

Chemické 
pumy 

M47A2 100 

še
d

á
 

*Viz. 
dole 

68/30,8 M108 
trh.nápl. 

M4 

M70 115 64/29 AN-M110A1 
trh. nápl. 

M10 

Zápalné AN-M50A1 4 
purpur

1 
pásek 

1,8/0,8 
bez zap. 

zápalná 
slož 

Osvětlovací 
para 

M24 44 

modrá 

 
třecí 

roznět 
AN-M26 53  M111A2 

M8A1 16  
bez zap. 

Cvičná M38A2 100 modrá  2,6 /1,2 MIA1 

Torpedo Mk13-2 2100   600/272 výb. mech. bez zap. 

*Pásky hlava, dno a umístěný ve středu 1 zelený přerušovaný; 2 zelené plné; 1purpurový, 

zápalná puma; 1 žlutý, dýmová; 1 červený dráždivý dým (otravný plyn) 
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      Jako zajímavost lze uvést ještě ukázku z příkladného rejstříku teoretického vybavení 

samotných zbrojířŧ, kteří obdrţeli, mimo jiné, také návody a technické výkresy leteckých 

pum s alternativami jejich pouţití. Na spodním obrázku je technický výkres letecké pumy 

AN-M64 GP 500 lb s demonstrovanou montáţí dnového nárazového zapalovače pro 

standardní bombardování a montáţí barometrického zapalovač pro pumové útoky na ponorky. 

 
Zbrojíři vybavovali pumový materiál také ještě tímto potvrzením. 
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Zapalovače Amerických leteckých pum 

 
     Jak jste si jistě v předchozí tabulce povšimli, nejsou zde deklarovány americké zapalovače 

řady AN-M 123 aţ 125. Tyto zapalovače se pouţívaly sporadicky, zejména k prodlouţení 

doby ohroţení mezi jednotlivými nálety a mohly být pouţity všude tam, kde bylo pouzdro 

zpŧsobilé k jeho montáţi nebo se pro něho stavěla speciální puma s jednotlivými prvky 

zajištění. 

 

AN-M-123; 124 a 125 
(Dnový chemický časový dlouhodobý zapalovač) 

 

 

     V prŧběhu II. světové války se začaly v amerických 100, 250, 500, 1000 a 2000 librových 

leteckých pumách pouţívat časové zapalovače AN-M 123;124 a 125 s delaboračním omeze-

ním. 

       Všechny tři zapalovače mají stejnou konstrukci a stejnou 

funkci. Rozlišují se jen délkou vypínacího, odjišťovacího zařízení, 

které je vedeno vodícím ústrojím pumy a při rŧzných velikostech 

pum je také rŧzně dlouhé.   

     Zapalovač je namontován ve dně pumy. Na odjišťovacím 

ústrojí je větrná vrtulka, která je uváděna do pohybu proudem 

vzduchu, který při pádu pumy navodí proces, který přivede pumu 

v předem stanovené době k detonaci. Ta nastane po zpoţdění od 

okamţiku spuštění, v době od 2 hodin do 6 dnŧ. Doba zpoţdění, 

tedy od 2 do 144 hodin, je na pouzdru zapalovače vyznačena a 

mŧţe být přesně stanovena aţ po demontáţi zapalovače.  
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Zapalovač je citlivý na teplo a chladno. Při vyšší teplotě se proces urychluje, při niţší 

zpomaluje. Aby puma nemohla být po svrţení zneškodněna, byl zapalovač opatřen 

delaboračním omezením, které zabezpečuje, v případě demontáţe 

zapalovače, okamţitý výbuch letecké pumy. 

  

 

Popis zapalovače 
     Pro jednoduchost bylo při popisu uţito znázornění časového 

zapalovače č. 123, a to provedení, které bylo pouţíváno během II. 

světové války. Po roce 1945 byly provedeny některé změny v 

konstrukci, které v této spojitosti nemohou být uvedeny. 

     Zapalovač pozŧstává z větrného křidélka (vrtulky) (1), které vtáčí 

pomocí soukolí (2) vloţenou hnací hřídel (3) do pouzdra zapalovače. 

Dále se skládá z těla zapalovače a pouzdra zpětného lŧţka s kuličkou 

(13), které tvoří vlastní delaborační omezení. 

Tělo zapalovače obsahuje úderník (9), 

úderníkové lŧţko (10) a pruţinu, (lŧţková 

pruţina a úderníkova pruţina jsou 

předepjaty), celuloidové zpoţďovací 

krouţky (7), právě tak jako skleněnou 

ampulku neplněnou acetonem (5). 

Úderník (9) je drţen proti napjaté pruţině 

osmi kuličkami (8), které jsou vloţeny v kruhu v celuloidovém 

prstenci (7) v kónickém ukončení hlavy úderníku. Pokud 

celuloidový krouţek zachovává svoji pŧvodní pevnost, pŧsobí 

jako aretace úderníku. Přídavné celuloidové destičky (7) 

stanovují dobu časování a přidávají se od časování nad 24 hod.. 

To vše spočívá v tzv. úderníkovém lŧţku (10). To je pevně 

drţeno proti tlaku napjatého pera (15) závěrovými kuličkami 

(11), které jsou vloţeny do lŧţka s upevněny výstupkem 

zapalovačového pouzdra a zpětného lŧţka. Zpětné lŧţko - 

delaborační omezení, obsahuje rozbuškový nosič s rozbuškou 

(13), který je vešroubován do dna zpětného lŧţka. V plášťové 

ploše zpětného lŧţka je excentricky vytvořena dráţka, obsahující 

ocelovou kuličku (13) (závěrovou kuličku). Kdyţ je zapalovač 

vešroubován do pumy odvaluje se kulička aţ na doraz v 

nejhlubším místě excentrické dráţky.  

     Při svrţení pumy vytáhne jistící drát dopravní pojistku (19) a 

větrné křidélko (vrtulku) (1) rotuje ve vzduchovém proudu. 

Rotace je přenášena přes vloţené hnací soukolí na vloţenou 

hnací hřídel (3) a ta se šroubuje do těla zapalovače. Při tom drtič 

(4) rozbije ampulku s acetonem a aceton volně vyteče do 

prostoru zapalovače přes sítko (18) na filcovou vloţku (20) a 

dále protéká nebo při nevhodné poloze (špičkou pumy vzhŧru) 

vzlíná k celuloidovým krouţkŧm. Při dalším otáčení pruţiny se 

tlačí těsnící krouţek (14) proti pouzdru drtiče (16) na těsnění 

(15) a zabraňuje vytékání acetonu ven a také vnikání vlhkosti. 

Další těsnící jednotkou je gumový krouţek (17), který do 

současné doby velmi dobře těsní vnitřní mechanické a jiné části zapalovače. Aceton pŧsobí na 

celuloidový prstenec (7), který osmi upevňujícími kuličkami drţí aretovaný úderník. Aceton 
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změkčí celuloidový krouţek a zajišťovací kuličky, pŧsobením tlaku kónické hlavy úderníku 

pomocí předepjaté pruţiny, se vtisknou do změklého celuloidového prstence, aretace úderníku 

povolí, úderníková pruţina urychlí úderník na kombinovanou rozbušku, která přes počinovou 

náloţ přivede pumu k explozi. Doba zpoţdění mŧţe být vzhledem k mnoţství a koncentraci 

acetonu (do doby časování 24 hod.) a přidáním celuloidového kotouče nad tuto dobu 

změněna. 

 

Delaborační omezení 
     Zpětné lŧţko má znemoţnit zneškodnění pumy po svrţení. Ve zpětném lŧţku je 

excentricky probíhající dráţka, v níţ je vloţena závěrová kulička. Při pokusu o vyšroubování 

zapalovače z těla pumy se kulička odvaluje při šroubovitém pohybu nejprve do dráţky. Při 

excentrické dráze dráţky je kulička zrychlujícím se šroubovitým pohybem tlačena ke stěně 

pouzdra, aţ zcela pevně zachytí zpětné lŧţko. Při dalším šroubování je unášeno i zpětné lŧţko 

do doby pevné aretace, potom se začíná zvětšovat odstup mezi pouzdrem zapalovače a 

aretovaným zpětným lŧţkem, aţ zajišťovací kuličky, které dosud drţely lŧţko úderníkového 

pouzdra, jsou tlakem pruţiny vsunuty do tohoto vytvořeného meziprostoru. Uvolněné 

úderníkové lŧţko se společně s úderníkem, urychlené tlakem pruţiny, uvolní a iniciuje 

rozbušku, která přivede pumu k okamţité explozi. 

 

Další antidelaborační zajištění 
     Zapalovač je vešroubován ve dnu pumy v zapalovačovém pouzdru, ve 

kterém je počinová náplň. Podle typu pumy se pouţívají jednoduchá nebo 

dvojitá pouzdra. Aby nemohl být zapalovač snadno s pouzdrem 

demontován a tím se obešlo delaborační omezení, je pouzdro ve dně 

pumy uzavřeno závorou. Ve výčnělku dna pumy, v závitu k upevnění 

pouzdra, je vyřezána dráţka a v pouzdru je, v odstupu k dráţce, vyvrtaný 

otvor. Neţ se zašroubuje zapalovač, vloţí se do tohoto otvoru, který při 

zašroubovaném pouzdru je umístěn nad dráţkou, závěrový kolík (čep). 

Kdyţ se našroubuje zapalovač, nemŧţe jiţ být pouzdro zpětně 

vyšroubováno. 

 

Selhání systému zapalovače 
Příčiny selhané pumy jsou: 

1) skleněná ampule se z nějakých dŧvodŧ nerozbila (vlivem rosného bodu 

a velmi nízké teplotě při velkých bombardovacích výškách zamrzla 

vrtulka zapalovače; neodjištěný zapalovač apod.), 

2) prŧběh funkce proběhl normálně, ale selhala rozbuška, 

3) prŧběh funkce proběhl normálně, ale selhala přenosná nebo počinová 

náplň,   

4) vzdor rozbité ampulce úderník nespustil. Zde mohou být rŧzné dŧvody 

(nepříznivá poloha pumy při hraničních časech nad 100 hod., špatné 

těsnění prostoru s acetonem apod.). Je to nejnebezpečnější situace, protoţe 

jiţ nejmenší otřes mŧţe úderník spustit a přivést pumu k výbuchu. 

PROTOŢE SE VŠAK Z VNĚJŠÍHO POHLEDU NEMŮŢE URČIT 

ŢÁDNÁ JISTĚJŠÍ PROGNÓZA A NELZE NAHLÉDNOUT DO 

ZAPALOVAČE, MUSÍ PYROTECHNIK  SITUACI STANOVENOU 

V BODĚ 4), PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ, VŢDY PŘEDPOKLÁDAT.  
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     S pumou se po nálezu nesmí, pokud moţno, hýbat. Musí se také předpokládat skutečnost, 

ţe celuloid jako takový, je umělá hmota, která počíná, v řádu odstupu desítek let od výroby, 

degradovat a samovolně se rozpadat. 
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AN-M – 100 A1; 100A2; 101; 102; 160 
(Bomb Tail Impact Fuze)  

   Dnový pumový nárazový zapalovač,  okamţitý  resp. se zpoţděním daným vlaborovaným 

detonátorem 
)

 v pumě ( 0,01;0,025; 0,1 nebo 0,25 

sec.), vyráběný ještě v dalších modifikacích 

s nepatrnými rozdíly v konstrukci a v délkách  244, 

320 a 422 mm. Zapalovače M 100, AN-M100 a 

AN-M100 A2 byly pouţívány v pumách GP 100 lb 

AN-M 30 a 250 lb AN-M 57 a FRAG 220 lb M-88 

a 260 lb AN-M 81. Zapalovač M 101, AN-M 101 

A1 a AN-M101 A2 se vyskytoval u pum GP 500 

lbAN-M 43 a AN-M 64 dále u pum SAP 500 lb 

AN-M 58 a u pum 500 lb INC AN-M 76 a Chem 

500 lb AN-M78. Nejdelší zapalovač  M 102, AN-

M102 A1 a AN-M102 A2 byl  konstruován  pro GP 

1000 lb AN-M 44, a AN-M 65 dále pro SAP 1000 

lb AN-M 59 a 1000 lb chemickou pumu AN-M79, 

také pro GP 2000 lb AN-M34 a AN-M 66 a pro LC 

4000 lb AN-M 56 . 

     Po shození pumy z letadla pŧsobí vzduch na 

lopatky větrníku (vrtulky) horní části zapalovače a 

roztočí jej tak, ţe po 150 aţ 170 otáčkách přes 

hnací soukolí vyšroubuje vřeteno (1) (puma při tom 

urazí dráhu 600 metrŧ u typu A1  a 135 metrŧ u 

typu A2) z těla úderníku (5), který je před dalším 

pohybem omezován čepem (3) a pruţinou (7). V té 

době je jiţ zapalovač odjištěn. Při nárazu pumy 

dochází vlivem hmotnosti a setrvačných sil 

k překonání pruţiny (7) a k nárazu úderníku s tupou 

jehlou na zápalku (6), která prošlehne kanálkem 

v roznětkovém pouzdře (9) na roznětku (8), která zaţehne přes 

kanálek šlehového pouzdra rozbušku (detonátor) 

vlaborovanou v letecké pumě.  

Zapalovač je vcelku bezpečný při vyvarování se otřesŧm 

v ose pumy nebo jejího pádu. Zapalovač lze z těla pumy 

vyšroubovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
)

 pouzdro obsahující v rŧzném sloţení 

základní elementy- roznětku, rozbušku, 

 zpoţďovač a počinovou náplň 
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AN-M – 112, 113 a 114 (starý typ) 

AN-M- 112 A1, 113 A1 a 114 A1 (typ nový)  
(Bomb Tail Impact Fuze)  

  

     Dnový pumový nárazový zapalovač,  okamţitý, setrvačnostní  resp. se zpoţděním daným 

vlaborovanou rozbuškou ( M 16; M 16 A1 (4-5 sec. a 8 aţ 15 sec.) v pumě. Vyráběné délky 

zapalovačŧ jsou  243,8 ; 320 a 422 mm. Rozbuška M16 mohla být namontována pouze na 

zapalovače M112, M113 a M114. Pouze zapalovač M114A1 mohl pouţít jak starou, tak i 

novou rozbušku.  Zapalovače M112 a  

M 112 A1  se pouţívaly u pum ráţe 

100 lb. GP   AN-M30 ráţe 250 lb GP 

AN-M57. 

Zapalovače M 113 a M 113 A1  byly 

pouţívány v pumách GP 500 lb AN-

M43 a AN-M 64. M 113 se ještě 

vyskytoval u 500 lb pum SAP AN-M 

58.   M 114 a 114 A1 byl konstruován 

také pro 1000 lb pumy GP  AN-M44 a  

AN-M 65 a SAP AN-M59 2000 lb.  

Taktéţ byl  pouţit u 2000 lb pum GP 

AN-M 34 aAN-M 66. 

    Po shození pumy z letadla pŧsobí 

vzduch na lopatky větrníku (vrtulky) v 

horní části zapalovače a roztočí jej tak, 

ţe po 31 metrech letu je jiţ odjištěn a 

větrník přes soukolí vyšroubuje 

vřeteno (2) z pouzdra úderníku (5), 

který je před dalším pohybem 

omezován čepem (4) a pruţinou (10) a 

úderník je drţen aretačními kuličkami 

(8). V té době je jiţ zapalovač 

odjištěn. Při nárazu pumy dochází 

vlivem hmotnosti a setrvačných sil 

pouzdra úderníku s úderníkem 

k překonání pruţiny (10), aretační 

kuličky se vysunou do volného 

prostoru v těle zapalovače (12) a 

uvolní úderník (7), který předepjatá 

pruţina (6) vrhne na zápalku (9), která 

prošlehne kanálkem v roznětkovém 

pouzdře na roznětku (11), která 

zaţehne přes kanálek šlehového 

pouzdra (13) rozbušku vlaborovanou 

v letecké pumě.   

     Zapalovač je velmi citlivý na 

nárazy nebo vibrace v podélné ose 

pumy.   

V ţádném případě se nedoporučuje zapalovač z těla pumy odstraňovat. Od zapalovačŧ 

řady M-100 je rozlišen zářezem v horním dílu zapalovače (3) zářezem (1). 
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 M – 104,   (typ starý) 

AN-M- 104   (typ nový)  
(Bomb Nose Fuze)  

     Hlavový pumový nárazový zapalovač,  okamţitý při 

dopadu, zajištěného typu s časovacím odjištěním pomocí 

časovacího krouţku s dobou odjištění 2,5 sec. Speciálně 

určený pro letecké tříštivé pumy 23 lb Para-Frag ANM-

140 a AN-M 72. Počinka obsahuje 19,84 g tetrylu. U 

nepouţitého zapalovače nesmí být vytaţena pojistka, 

neboť dojde k jeho pyrotechnickému odjištění. 

 

  
 

Činnost zapalovače 

     Pojistný kolík (1) je v těle zapalovače drţen závlačkou, která je lankem spojena se 

závlačkou vytahovače stabilizačního padáku pumy. Při pyrotechnickém rozpadu kontejneru 

s pumami je vytaţena spolu s padákovou závlačkou také závlačka pojistného kolíku, který má 

mezi svou hlavou a tělem zapalovače umístěnou předepjatou pruţinu, která v momentě 

vytaţení závlačky doslova vystřelí pojistný kolík z těla zapalovače. V této souvislosti dojde 

k uvolnění předepjatého úderníku pyrotechnické pojistky, úderník (3) iniciuje nápichem 

roznětku, která zapálí prachovou náplň časovacího krouţku (5), který prohořívá po dobu 2,5 

sec. a zapaluje pyrotechnickou zátku (6) po jejímţ vyhoření a uvolnění prostoru pro trn 

zajištění nosiče roznětky(8), je nosič pomocí předepjaté pruţiny (7), která je umístěna mezi 

nosičem a demontáţním víčkem, přesunut do bojové polohy, kdy je úderník, roznětka, 

rozbuška a počinová náplň v jedné ose. Nárazem na značně citlivou vysunutou část úderníku 

s talířovou hlavou dochází k iniciaci 

roznětky a rozbušky. Po 2,5 sec. letu pumy 

mŧţe dojit k tzv. stromečkovému efektu, kdy 

první dopadající puma vybuchuje nárazem 

na zem a od její tlakové vlny začnou 

vybuchovat další pumy ve vzduchu, čímţ se 

zvyšuje jejich střepinový účinek. 

 

Manipulovat s kontejnery, ve kterých jsou 

elementární pumy opatřeny tímto 

zapalovačem se nedoporučuje. 
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M- 110 ,   (typ starý) 

AN-M- 110 A1   (typ nový)  
(Bomb Nose Fuze)  

 

     Hlavový nárazový okamţitý 

zapalovač, odjišťovaný během letu 

pumy. Pouţívá se u tříštivé pumy   
20-lb. Frag. Bomb AN-M41  je také 

pouţitelný u chemické pumy 115-lb. 

Chemical Bomb M70. Odjištění je 

ukončeno u M 110 po 670,5 m pádu 

pumy a u AN-M110 Al po 221 m. 

 

Činnost zapalovače 

U letecké pumy 20-lb. Frag., která je 

umístěna ve svazku nebo kontejneru 

je provedeno před zavěšením do 

letounu navlečení vytahovacího 

lanka a odjištění (vyjmutí závlačky) 

dopravní pojistky.  Při rozpadu 

svazku nebo kontejneru je vytaţeno 

pojistné lanko a uvolněna vrtulka. Vzduch roztáčí dvoulistovou vrtulku, která unáší tělo tzv. 

větrníku (3), které se volně pohybuje po kuličkové dráze (5) a unáší pevné pouzdro, které 

svým otáčivým pohybem přenáší krouticí moment svým ozubeným kolem na vloţený 

pastorek (7), který dále přenáší točící pohyb na zajišťovací pouzdro, které sjíţdí dolŧ a 

uvolňuje tři segmenty pojistky úderníku (2). Vypadlé segmenty pojistky uvolní hlavu (1) a 

tělo úderníku (8). Úderník je drţen ve své poloze pouze vzpruhou. Nárazem hlavy úderníku 

dochází k nápichu rozbušky (10) v počince (11). Tělo zapalovače (9) má prŧměr 44 mm. 
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10 kg FRAG BOMB 

 
     Tříštivá pumička z počátku třicátých let byla 

prŧběţně nahrazována pumou AM-N 41 

shazovaná ve svazcích nebo v kontejnerech 

v nejmenším mnoţství 6 kusŧ. Tělo pumy je 

tvořeno v hlavové a dnové části litou ocelí. 

Střední část těla je tvořena svinutou ocelovou 

spirálou o prŧřezu 9x12 mm v celkové délce 160 

mm. Hlavový zapalovač je nárazový okamţitý. 

 

Typ  těla 10 kg (20 lb) kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 550 

Délka těla (mm) 245 

Největší prŧměr těla (mm) 107 

Rozpětí stabilizátoru (mm) 166 

Délka stabilizátoru (mm) 240 

Celková hmotnost (kg) 10 

Náplň TNT 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

asi 1,3 

Tloušťka stěny (mm) 12 

Zapalovač hlavový Mk XIV. 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním 

nebo dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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20 lb  FRAG BOMB 

AN-M 41 

 
     Tříštivá pumička druhé světové války pouţívaná při 

náletech v Evropě a na našem území zejména  

25.3.1945 při náletu na Prahu – Letňany bylo svrţeno 

206,6 tun a na Kbely 435,5 tun tříštivých pum všech 

ráţí. Shazovaná ve svazcích nebo v kontejnerech AN-

M1 v nejmenším mnoţství 6 kusŧ. Tělo pumy je má 

hlavovou a dnovou část odlitou z oceli. Střední část těla 

je tvořena svinutou ocelovou spirálou o prŧřezu 10,5 x 

11,8 mm s vnitřní vrstvou plechu o tloušťce 3 mm 

v celkové délce 220 mm. Hlavový zapalovač je 

nárazový okamţitý. 

 

Typ  těla   20 lb 

AN-M 41 

kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 525 

Délka těla (mm) 265 

Největší prŧměr těla (mm) 91 

Rozpětí stabilizátoru (mm) 120 

Délka stabilizátoru (mm) 215 

Celková hmotnost (kg) 10 

Náplň TNT 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 1,225 

Tloušťka stěny (mm) 14,8 

Zapalovač hlavový M-109;M-110;M-158 

AN-M110 A1;  

AN-M 120 

AN-M 120 A1. 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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20 lb   PARA FRAG BOMB 

AN-M 40  

23 lb   PARA FRAG BOMB 

AN-M 41  

 
     Tříštivá pumička druhé světové války pouţívaná při náletech 

USAAF v Evropě a na našem území, zejména  25.3.1945 při 

náletu na Prahu – Letňany bylo svrţeno celkem 206,6 tun a na 

Kbely 435,5 tun tříštivých pum všech ráţí. Puma je stabilizována 

padáčkem a opatřena zapalovačem Shazovaná ve svazcích v 

nejmenším mnoţství 6 kusŧ  nebo v kontejnerech AN-M 4. Tělo 

pumy je stejné jako u AN-M 41, kde je místo stabilizátoru 

našroubováno pouzdro padáčku o délce 413,2 mm (dlouhé) a 146 

mm (krátké), a je tvořeno v hlavové a dnové části z lité oceli. 

Střední část těla je vytvořena ze svinuté ocelové spirály o prŧřezu 

11 x 11 mm nebo10,5 x 11,8 mm s vnitřní vrstvou plechu o 

tloušťce 3 mm a v celkové délce 220 mm. Hlavový zapalovač je 

nárazový okamţitý, schopný detonovat po iniciaci tlakovou vlnou 

předchozího výbuchu pumy v její blízkosti a tím efektivně zajistit 

střepinový účinek pumy. 

 

Typ  pumy    20 lb 

AN-M 40 

23 lb 

AN-M 41 

viz.obr. 

Celková délka  s  

padákovým pouzdrem (mm) 

411 748,2 

Délka těla (mm) 265 265 

Největší prŧměr těla (mm) 91 91 

Prŧměr pouzdra padáku (mm) 91 110 

Délka pouzdra padáku (mm) 146 413,2 

Celková hmotnost (kg) 10 10,43 

Náplň TNT TNT 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

1,225 1,225  

Tloušťka stěny (mm) 14,8 14 

Zapalovač hlavový M-109;M-

110; 

M-158 

AN-M110 

A1;  

AN-M 120 

AN-M 120 

A1. 

M190; 

AN-M104; 

ANM-120; 

AN-M 120 A1 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo dvěma 

ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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20 lb   PARA FRAG BOMB 

AN-M 40  

23 lb   PARA FRAG BOMB 

AN-M 41  

 
     Tříštivá pumička druhé světové války pouţívaná při 

náletech USAAF v Evropě a na našem území. Puma je 

stabilizována padáčkem a opatřena zapalovačem. Shazování 

pum je prováděno v šestikusových svazcích nebo 

v kontejnerech AN-M 4. Tělo pumy je stejné jako u AN-M 

41., na kterém je však místo stabilizátoru našroubováno 

pouzdro padáčku o délce pouhých 146 mm (krátké). Hlava a 

dno pumy je tvořeno litou ocelí. Střední část těla je 

vytvořena svinutou ocelovou spirálou o prŧřezu 11 x 11 mm 

nebo10,5 x 11,8 mm která je omotána kolem plechového 

válce o tloušťce 3 mm a v celkové délce 220 mm. Hlavový 

zapalovač je nárazový okamţitý schopný detonovat po 

iniciaci tlakovou vlnou předchozího výbuchu pumy v její 

blízkosti a tím zaručit efektivní vyuţití střepinového účinku. 

 

     

Tělo pumy je olivově šedé 

nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. 

Šablonování černé.    

 

 

 

 

 

Typ  pumy    20 lb 

AN-M 40 

viz obr. 

23 lb 

AN-M 41 

Celková délka  s  

padákovým pouzdrem (mm) 

411 748,2 

Délka těla (mm) 265 265 

Největší prŧměr těla (mm) 91 91 

Prŧměr pouzdra padáku (mm) 91 110 

Délka pouzdra padáku (mm) 146 413,2 

Celková hmotnost (kg) 10 10,43 

Náplň TNT TNT 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

1,225 1,225  

Tloušťka stěny (mm) 14,8 14 

Zapalovač hlavový M-109;M-

110; 

M-158 

AN-M110 

A1;  

AN-M 120 

AN-M 120 

A1. 

M190; 

AN-M104; 

ANM-120; 

AN-M 120 A1 
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30 lb  FRAG BOMB 

M 5 nebo Mk 5  

 
     Tříštivá puma pouţívaná  při náletech druhé světové války 

v Evropě a na našem území zejména pak 25.3.1945 při náletu na Prahu 

– Letňany bylo shozeno 206,6 tun a na Kbely  435,5 tun tříštivých pum 

všech ráţí. Puma je shazovaná ve svazcích nebo v kontejnerech AN-

M1 v nejmenším mnoţství 4 kusy. Tělo pumy je tvořeno v hlavové a 

dnové části z lité oceli. Střední část těla je vytvořena svinutou 

ocelovou spirálou o prŧřezu 12 x 9 mm kolem plechového válce o 

tloušťce 3 mm a v celkové délce 250 mm. Hlavový zapalovač je 

nárazový okamţitý. 

 

Typ  těla   30 lb 

 M 5 

kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 643 

Délka těla (mm) 325 

Největší prŧměr těla (mm) 108 

Rozpětí stabilizátoru (mm) 163 

Délka stabilizátoru (mm) 240 

Celková hmotnost (kg) 13,6 

Náplň TNT 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 2,114 

Tloušťka stěny (mm) 12 

Zapalovač hlavový M5; ;MKXIV; 

Mk5; AN-M219 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo dvěma ţlutými 

pruhy. Šablonování černé.    
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90 lb  FRAG BOMB 

M - 82 

 
     Tříštivá puma pouţívaná při náletech druhé 

světové války v Evropě. Shazovaná jiţ jednotlivě 

nebo v kontejneru M-27 po šesti kusech. Tělo 

pumy je tvořeno v hlavové a dnové části litou 

ocelí nebo je celé ze svinuté ocelové spirály. 

Střední část těla bývá zpravidla tvořena svinutou 

ocelovou spirálou s vnitřní vrstvou plechu o 

tloušťce 5 mm.  Tloušťka stěny neni v dostupné 

literatuře uváděna. Hlavový zapalovač je 

nárazový okamţitý. Náplň trhaviny tvoří 5443 g 

Composition B, coţ je trhavina sestávající se 

slévatelných směsí RDX a TNT. Standardní 

poměr sloţení (podle hmotnosti) je 63% RDX 

(detonační rychlost 8,750 m/s) a 36% TNT 

(detonační  rychlost  6,900 m/s), společně s 1% 

vosku    

COMP. B je někdy označovaný jako cyclotol. 

 

Typ  těla   90 lb 

 M 82 

kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 711 

Délka těla (mm) 503 

Největší prŧměr těla (mm) 152 

Celková hmotnost (kg) 40,82 

Náplň COMP. B 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 5,44 

Zapalovač hlavový celkem 17 typŧ 

     

Zapalovače: M103; M135; M135 A1; M136; AN-

M103, 103A1, 139,139A1,140a1; M 136 a1; 

M139; M140; M 163; M164; M165; M166 a 

M169. 

 

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním 

nebo dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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120 lb  PARAFRAG BOMB 

M - 86 

 
     Tříštivá puma pouţívaná při náletech druhé světové 

války v Evropě a na našem území. Shazovaná jiţ jednotlivě 

nebo v kontejneru M-12 po dvou kusech. Tělo pumy je 

tvořeno v hlavové a dnové části litou ocelí. Střední část těla 

je tvořena svinutou ocelovou spirálou s vnitřní vrstvou 

plechu o tloušťce 5 mm Tělo je téměř shodné s tělem 90 lb  

FRAG BOMB M – 82 Tloušťka stěny není v dostupné 

literatuře uváděna. Hlavový zapalovač je nárazový 

okamţitý s citlivostí na tlakovou vlnu výbuchu blízké 

pumy zajišťující tak efektivní rozlet střepin. Náplň 5443g 

trhaviny tvoří v hlavové a dnové části čistý litý TNT a 

uprostřed je Composition B, coţ je trhavina sestávající se 

slévatelných směsí RDX a TNT.  Standardní poměr sloţení 

(podle hmotnosti) je 63% RDX (detonační rychlost  8,750 

m/s) a 36% TNT (detonační  rychlost  6,900 m/s), společně 

s 1% vosku    

  

 

Typ  těla   120 lb 

 M 86 

kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 1405 

Délka těla  503 

Největší prŧměr těla (mm) 152 

Celková hmotnost (kg) 40,82 

Náplň TNT litý a COMP. B 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 5,44 

Zapalovač hlavový M117; AN-M120; 

AN-M120A1 

     

  

 

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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220 lb  FRAG BOMB 

AN-M 88 
     Tříštivá puma pouţívaná při náletech druhé 

světové války v Evropě a na našem území zejména  

25.3.1945 při náletu na Libuš 2,2 a Cheb 74,8 tun 

Pardubice 61,6 tun tříštivých pum všech ráţí. 

Shazovaná jiţ jednotlivě v závěsech pro USAAF i 

RAF. Tělo pumy má hlavu a dno odlito z oceli.  

Střední část těla je vytvořena ze svinuté ocelové 

spirály. Náplň 15468 g trhaviny tvoří v hlavové a 

dnové části čistý litý TNT a uprostřed je 

Composition B, coţ je trhavina sestávající se 

slévatelných směsí RDX a TNT  Standardní poměr 

sloţení (podle hmotnosti) je 63% RDX (detonační 

rychlost  8,750 m/s) a 36% TNT (detonační  rychlost  

6,900 m/s), společně s 1% vosku.    

  

   Hlavový zapalovač je nárazový okamţitý. 

 

Typ  těla   220 lb 

AN-M 88 

kombinovaný 

předfragmentovaný 

Celková délka (mm) 1110 

Délka těla (mm) 833  

Největší prŧměr těla (mm) 203 

Délka stabilizátoru (mm) 277 

Celková hmotnost (kg) 99,79 

Náplň TNT litý a COMP.B 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 15,46 

Zapalovač dnový  AN-M100 A1; 

AN-M100 A2 

Zapalovač hlavový AN-M103 A1  

a dalších 14 typŧ 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.    
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226600  LLBB FRAG BOMB  

AANN--MM  8800  
    

  

     Tříštivá letecká pumaU.S. Army Air Force pro ničení 

ţivé síly se závěsem pro pouţití u R.A.F.  Nemá 

dlouhodobý časový zapalovač. Dnový zapalovač je M-

100 A1 nebo A2 výjimečně je osazen zapalovač M161. 

Tento zapalovač je doplňován hlavovým zapalovačem M 

103 a dalšími 19 zapalovači. Shazovaná jednotlivě. Puma 

má trojdílný plášť z kalené oceli tvořený svinutým 

hranolem o stranách 25 x 25 mm. Pod tímto vnějším 

pláštěm je vloţka z ocelového,  2 mm plechu.  

 

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi typy M – 80 a 81 je ve sloţení těla u M-81. je celé 

tělo ze svinutého hranolu 

 Další pouţívané hlavové zapalovače celé série M 103; M135; 

136;139;140; 163; 164; 166; T82; T89; T91; T50El. 

Základní nátěr: šedozelená, na předním ogivalu a zadním 

ogivalu   ţlutý pruh o šíři 2 cm. Na těle v místech závěsŧ 

široké červené pruhy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ  těla  FRAG 260  LB AN-M 80    AN-M-81  

Největší prŧměr těla (mm) 215 203 

Celková délka (mm) 1075 1110 

Délka bez stabilizátoru (mm) 820 833 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 355   

Celková hmotnost (kg) 117,9 118 

Náplň TNT; 

Comp.B 

TNT;  

Comp.B 

Hmotnost  náplně (kg) 21,179 21,179 

Zapalovač hlavový M-103 M -103 

Zapalovač dnový M-100 M -100 

Počinky  Tetryl Tetryl   
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SMALL BOMB CONTAINER  
(Fragmentation Bombs)  

SBC N°23 –Mk I. nebo 24 Mk I. 
 

     Kontejnerová puma pro tříštivé letecké pumy U.S. 

Army Air Force pro ničení ţivé síly a nepancéřovaných 

prostředkŧ. Při pouţití nárazového okamţitého zapalovače 

An-M-104 nebo M-120 je do okruhu 200 m rozmeten 

aktivní střepinový účinek vytvořený z roztříštěného 

kaleného ocelového těla svinutého do spirály. Puma je 

stabilizována stabilizátorem v délce 209 mm. Puma je 

plněna TNT. Pumy jsou shazovány ve svazcích N°23 Mk I. 

nebo 24 Mk I. po šesti kusech a o hmotnosti 120 lb a 500 

lb M-26. Vzhledem k tomu, ţe tyto pumy byly velmi lehké 

tak zaměřovač B - 17 NORDEN  musel pouţívat zvláštní 

počítací tabulkou k tomu, aby připravil co nejpřesnější úhel 

a dobu shozu pumy (vzdálenost mezi letadlem a cílem 

dopadu). 

 

     

     Tělo pumy je 

olivově šedé nebo 

zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. 

Šablonování černé.   Na 

válcové části jsou  dva 

červené pruhy 
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100 lb DEMOLITION BOMB   

 AN-M 30  
 

 

        Speciálním typem leteckých amerických pum byly 

tzv. DEMO pumy v našem názvosloví je lze 

charakterizovat jako trhavé. Jejich charakteristikou byla 

slabá stěna kolem 4 mm a pouţití zapalovačŧ resp. 

detonátorŧ se zpoţděním. Byly pouţívány k demolicím 

objektŧ seismickou a tlakovou vlnou. Tělo bylo jednodílné 

vyrobeno z  taţené oceli 

 

Typ  těla   100 lb 

AN-M 30 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 914 

Délka těla (mm) 762 

Největší prŧměr těla (mm) 208 

Délka stabilizátoru (mm) 152 

Celková hmotnost (kg) 48,2 

Náplň TNT nebo 

Amatol 50/50 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 24,5 

24,18 

Přenosná náplň TNT 

Počinová nápl Tetryl 

Zapalovač dnový  M 106 

Zapalovač hlavový M 103 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     
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100 kg DEMOLITION BOMB   

 MK I. (značení výjimečně v kg) 

 

     Speciálním typem leteckých amerických pum byly 

tzv. DEMO pumy v našem názvosloví je lze 

charakterizovat jako trhavé. Jejich charakteristikou 

byla slabá stěna kolem 6 mm a pouţití zapalovačŧ resp. 

detonátorŧ se zpoţděním. Byly pouţívány k demolicím 

objektŧ seismickou a tlakovou vlnou. Tělo bylo 

jednodílné vyrobeno z  taţené oceli 
 

         

Typ  těla   100 kg 

MK-I. 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1163 

Délka těla (mm) 860 

Největší prŧměr těla (mm) 203 

Délka stabilizátoru (mm) 303 

Celková hmotnost (kg) 100 

Náplň TNT nebo 

TNT / NH4NO3 

 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 
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Zapalovač dnový  MK-VII. M2 

Zapalovač hlavový MK V. M1 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 dusičnan amonný 



 33 

220000    kkgg DEMOLITION BOMB    
((ssttaarrýý  ttyypp))  

         
  

     Trhavá letecká puma U.S. Army Air Force pro ničení ţivé 

síly a staveb.  Nemá dlouhodobý časový zapalovač. Dnový 

zapalovač je M1 Mk V. Tento zapalovač je doplňován 

hlavovým zapalovačem M2 Mk VII. Shazovaná jednotlivě. 

Puma má jednodílný plášť z oceli  o tloušťce 8 mm.   

  

 

 
   

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Amatoly 50/50, 60/40 a 40/60 se plní do munice v polotekutém stavu, 

zahřáté nad 80°C. 

Typ  těla  DB -200 kg Starý typ  

Největší prŧměr těla (mm) 325 

Celková délka (mm) 1500 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1080 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 ? 

Celková hmotnost (kg) 200 

Náplň TNT; Amatol 50/50

 

Hmotnost  náplně (kg) 60 

Zapalovač hlavový M2 MkVII. 

Zapalovač dnový M1 Mk V. 

Počinky  Tetryl 
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225 lb DEMOLITION BOMB      
         

  

     Trhavá letecká puma U.S. ARMY Air Force pro 

ničení ţivé síly a staveb.  Nemá dlouhodobý časový 

zapalovač. Dnový zapalovač je M1 Mk V. Tento 

zapalovač je doplňován hlavovým zapalovačem M2 Mk 

VII. Shazovaná jednotlivě. Puma má jednodílný plášť 

z oceli o tloušťce 9 mm. Mezi závěsy je umístěno 

závěsné oko pro pouţití u R.A.F.  

  

 

 
 

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ  těla  DB -225 kg Starý typ  

Největší prŧměr těla (mm) 350 

Celková délka (mm) 1380 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1200 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 ? 

Celková hmotnost (kg) 225 

Náplň TNT; Amatol 50/50 

Hmotnost  náplně (kg) 75 

Zapalovač hlavový M2 MkVII. 

Zapalovač dnový M1 Mk V. 

Počinky  Tetryl 
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300 lb DEMOLITION BOMB   

 M 31  
 

 

        Speciálním typem leteckých amerických pum 

byly tzv. DEMO pumy v našem názvosloví je lze 

charakterizovat jako trhavé s poměrem plnění 50 %. 

Jejich charakteristikou byla slabá stěna kolem 6,9 mm 

a pouţití zapalovačŧ resp. detonátorŧ se zpoţděním. 

Byly pouţívány k demolicím objektŧ seismickou a 

tlakovou vlnou. Tělo bylo jednodílné vyrobeno z  

taţené oceli. 

 

Typ  těla   300 lb 

M-31 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1234 

Délka těla (mm) 1021 

Největší prŧměr těla (mm) 277 

Délka stabilizátoru (mm) 213 

Celková hmotnost (kg) 124 

Náplň TNT nebo 

Amatol50/50 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 62,1 

61,46 

Přenosná náplň TNT 

Počinová nápl Tetryl 

Zapalovač dnový  M 106 

Zapalovač hlavový M 103 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     
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500 lb DEMOLITION BOMB   

AN-M 43 a její první generace (dole)  
 

 

        Speciálním typem leteckých amerických 

pum byly tzv. DEMO pumy v našem 

názvosloví je lze charakterizovat jako trhavé. 

Jejich charakteristikou byla slabá stěna kolem 9 

mm a pouţití zapalovačŧ, resp. detonátorŧ

 se 

zpoţděním. Byly pouţívány k demolicím 

objektŧ seismickou a tlakovou vlnou. Tělo bylo 

jednodílné vyrobeno z  taţené oceli 

 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním 

nebo dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

 pouzdro obsahující v rŧzném sloţení základní elementy- roznětku, rozbušku, zpoţďovač a počinovou náplň. 

Typ  těla   500 lb 

 

AN-M 43   

Celková délka (mm) 1502 

Délka těla  1184 

Největší prŧměr těla (mm) 360 

Délka stabilizátoru (mm) 318 

Celková hmotnost (kg) 227 

Náplň TNT nebo 

AMATOL 50/50 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

120,7 

118,3 

Přenosná náplň TNT 

Počinová nápl tetryl 

Zapalovač dnový  M 106 

Zapalovač hlavový M 103 
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660000    LLBB DEMOLITION BOMB    

AANN--MM  3322  ((ddrruuhháá  ggeenneerraaccee))  
        

  

     Trhavá letecká puma U.S. ARMY Air Force 

pro ničení ţivé síly a staveb.  Nemá dlouhodobý 

časový zapalovač. Dnový zapalovač je M-106 

(celá série). Zobrazen je M-106 long se 

zpoţděním 45-60 sec., které zajišťuje zápalnice. 

Tento zapalovač je doplňován hlavovým 

zapalovačem AN-M-103 (celá série). Shazovaná 

jednotlivě. Puma má jednodílný plášť z oceli o 

tloušťce 9 mm.   

 

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním 

nebo dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

 

Typ  těla  DB –600 LB Druhá generace 

M-32 

Největší prŧměr těla (mm) 386 

Celková délka (mm) 1511 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1257 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 ? 

Celková hmotnost (kg) 247 - 272 

Náplň TNT;  

AMATOL 50/50 

Hmotnost  náplně (kg) 152,4 ; 

144,8 

Zapalovač hlavový M -103 

Zapalovač dnový M -106 

Počinky  Tetryl; TNT 
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500 lb PARA DEMOLITION BOMB   

AN-M 17    
 

 

        Speciálním typem leteckých amerických pum byly 

tzv. PARA DEMO pumy, v našem názvosloví je lze 

charakterizovat jako trhavé stabilizované padákem. Jejich 

charakteristikou byla slabá stěna kolem 6 mm a pouţití 

zapalovačŧ resp. detonátorŧ se zpoţděním. Byly 

pouţívány k demolicím objektŧ seismickou a tlakovou 

vlnou. Tělo bylo jednodílné vyrobeno z  taţené oceli. 

Brzdící padák umoţňoval nízkoletícím letadlŧm se při 

náletu dostatečně vzdálit. 

 

Typ  těla   500 lb 

 

AN-M 17  

Celková délka (mm) 1502 

Délka těla  1184 

Největší prŧměr těla (mm) 360 

Délka stabilizátoru (mm) 318 

Celková hmotnost (kg) 227 

Náplň TNT nebo 

AMATOL 50/50 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

120,7 

118,3 

Přenosná náplň TNT 

Počinová nápl ŤETRYL 

Zapalovač dnový  M 106 upravený 

     

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním nebo 

dvěma ţlutými pruhy. Šablonování černé.     
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11000000    LLBB DEMOLITION BOMB    

ddrruuhháá  ggeenneerraaccee  

AANN--MM  4444  
     

  Trhavá letecká puma U.S. ARMY Air Force 

pro ničení ţivé síly a staveb.  Nemá dlouhodobý 

časový zapalovač. Dnový zapalovač je M-106 

(celá série). Zobrazen je M-106 long se 

zpoţděním 45-60 sec., které zajišťuje zápalnice. 

Tento zapalovač je doplňován hlavovým 

zapalovačem AN-M-103 (celá série). Shazovaná 

jednotlivě. Puma má jednodílný plášť z oceli o 

tloušťce 12 mm. Puma první generace byla řazena 

mezi pumy všeobecného pouţití „GP“ 

Trhavina: TNT; AMATOL 50/50  

  

 
 

Typ  těla  DB –1000 LB Druhá generace 

M-44 

Největší prŧměr těla (mm) 478 

Celková délka (mm) 1765 

Délka bez stabilizátoru (mm) 1357 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 ? 

Celková hmotnost (kg) 465 

Náplň TNT;  

AMATOL 50/50 

Hmotnost  náplně (kg) 274 ; 

270 

Zapalovač hlavový M -103 

Zapalovač dnový M -106 

Počinky  Tetryl; TNT 
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110000    llbb  GENERAL PURPOSE  
MMkk  IIII..  

    

  

     Trhavá letecká puma U.S. ARMY Air Force pro 

ničení ţivé síly a staveb.  Nemá dlouhodobý časový 

zapalovač. Dnový zapalovač je M1 Mk V. Tento 

zapalovač je doplňován hlavovým zapalovačem M2 Mk 

VII. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť z oceli  o 

tloušťce  8 mm.   

  

Základní nátěr: polní šeď, na předním ogivalu ţlutý pruh 

o tloušťce 2 cm.   

  

 

 

Typ  těla  GP-100  lb   MkII 

Největší prŧměr těla (mm) 203 

Celková délka (mm) 970  

Délka bez stabilizátoru (mm) 700 

Rozteč mezi závěsy USA (mm) 355 

Celková hmotnost (kg) 45 

Náplň TNT; AMATOL 50/50 

Hmotnost  náplně (kg) 14 

Zapalovač hlavový  M2 MkVII. 

Zapalovač dnový  M1 Mk V. 



 41 

100 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 30 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné 

pouţití jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména 

pro ničení ţivé síly a staveb. Při pouţití 

dlouhodobého časového zapalovače An-M-123 je 

dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při 

sebemenším podnětu. Tento zapalovač je doplňován 

hlavovým zapalovačem AN-M100  nebo je 

v hlavovém závitu špičatá zátka. Shazovaná 

jednotlivě. Puma má plášť jednodílný z taţené oceli. 

Pro potřebu zneškodnění metodou oddělování je 

bezpodmínečně nutné změřit sílu stěny v místě 

přiloţení RAZORU..   

   

Typ  těla   100 lb 

 

AN-M 30 

doutníkový 

Celková délka (mm) 970 

Délka těla  700 

Největší prŧměr těla (mm) 205 

Délka stabilizátoru (mm) 270 

Celková hmotnost (kg) 45 

Náplň TNT nebo 

Amatol 50/50 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

23 

22 

Přenosná náplň - 

Počinová nápl tetryl 

Zapalovač dnový  M 101 ; M 123 

Zapalovač hlavový M 103 

       

  

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   

dvěma  nebo více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: AMATOL 60/40 

nebo TNT. 
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100 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 30 A1 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné pouţití jak s účinkem trhavým tak 

tříštivým zejména pro ničení ţivé síly a staveb. Při 

pouţití dlouhodobého časového zapalovače An-M-123 

je dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při 

sebemenším podnětu. Tento zapalovač je doplňován 

hlavovým zapalovačem AN-M100  nebo je v hlavovém 

závitu špičatá zátka. Shazovaná jednotlivě. Puma má 

plášť jednodílný z taţené oceli. Pro potřebu zneškodnění 

metodou oddělování je bezpodmínečně nutné změřit sílu 

stěny v místě přiloţení RAZORU. Přenosná pouzdra 

mají 12 tablet po 18 g tetrylu.   

   

Typ  těla   100 lb 

AN-M 30 A1 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 914 

Délka těla  737 

Největší prŧměr těla (mm) 208 

Délka stabilizátoru (mm) 177 

Celková hmotnost (kg) 51 

Náplň TNT nebo 

AMATOL 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

25,9 

24,5 

Zapalovač dnový  AN-M100, 112,115, 

123 ; 132   

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

       

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   

dvěma  nebo více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: AMATOL 60/40 

nebo TRITONAL 80%TNT/20% Al 
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150 lb GENERAL PURPOSE 

T-1 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné pouţití 

jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména pro ničení 

ţivé síly a staveb. Šlo o hybrid, jehoţ tělo pocházelo ze 

zápalné nebo chemické 115 lb pumy  M-70 a stabilizátor 

byl vyroben pro tříštivou 260 lb pumu M-81  Shazovaná 

jednotlivě. Puma má plášť jednodílný z taţené oceli. Pro 

potřebu zneškodnění metodou oddělování je 

bezpodmínečně nutné změřit sílu stěny v místě přiloţení 

RAZORU.   

   

Typ  těla   150 lb 

T-1 

torpédový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1261 

Délka těla  939 

Největší prŧměr těla (mm) 277 

Délka stabilizátoru (mm)  322 

Celková hmotnost (kg) 64,2 

Náplň TNT nebo  

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

37,2 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136,149 

a  

Mk-219 a Mk-239 

 

       

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním, dvěma 

nebo více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: Amatol 60/40 nebo 

Ttritonal 80%TNT/20% Al 
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250 lb GENERAL 

PURPOSE 

AN-M 57 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro 

všeobecné pouţití jak s účinkem trhavým tak 

tříštivým zejména pro ničení ţivé síly a staveb. 

Při pouţití dlouhodobého časového zapalovače 

An-M-123 je dodnes velmi nebezpečná a 

schopná aktivace při sebemenším podnětu. 

Tento zapalovač je doplňován hlavovým 

zapalovačem AN-M100  nebo je v hlavovém 

závitu špičatá zátka. Shazovaná jednotlivě. 

Puma má plášť jednodílný z taţené oceli. Pro 

potřebu zneškodnění metodou oddělování je 

bezpodmínečně nutné změřit sílu stěny v místě 

přiloţení RAZORU. Přenosná pouzdra mají 12 

tablet po 18 g tetrylu.   

   

Typ  těla   250 lb 

AN-M 57 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1153 

Délka těla  914 

Největší prŧměr těla (mm) 277 

Délka stabilizátoru (mm)  239 

Celková hmotnost (kg) 117 

Náplň TNT nebo 

AMATOL 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

56,1 

58,5 

Zapalovač dnový  AN-M100, 112,115, 

123 ; 132 a Mk230 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

Hlavový úderníkový 

mechanismus 

N°52 

       

  

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, 

s jedním,   dvěma  nebo více ţlutými pruhy. 

Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: AMATOL 

60/40 nebo TRITONAL 80%TNT/20% Al 

 

Tyto 250 lb pumy byly vyráběny dále 

v modifikaci   AN-M 57 A1. 
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500 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 43 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné pouţití jak 

s účinkem trhavým tak tříštivým zejména pro ničení ţivé síly a 

staveb. Při pouţití dlouhodobého časového zapalovače An-M-

124 je dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při 

sebemenším podnětu. Tento zapalovač je doplňován hlavovým 

zapalovačem AN-M103 nebo je v hlavovém závitu špičatá zátka. 

Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť jednodílný z taţené oceli o 

tloušťce stěny 8,5 -9 mm. Pro potřebu zneškodnění metodou 

oddělování je bezpodmínečně nutné změřit sílu stěny v místě 

přiloţení RAZORU.   

   

Typ  těla   500 lb 

AN-M 43 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1443 

Délka těla  1143 

Největší prŧměr těla (mm) 361 

Délka stabilizátoru (mm)  300 

Celková hmotnost (kg) 227 

Náplň TNT nebo 

AMATOL 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

118,1 

121,1 

Zapalovač dnový  AN-M101, 113,116, 

124 ; 133 a Mk230 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

       

     
Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   dvěma  nebo 

více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: AMATOL 60/40 nebo 

TRITONAL 80%TNT/20% Al 

 

Tyto 500 lb pumy byly vyráběny dále v modifikaci Mk-12;  AN-

M 64 a AN-M 64 A1, kde bylo laborováno 124,3kg  COMP.B. 
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500 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 64 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné 

pouţití jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména 

pro ničení ţivé síly a staveb. Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače An-M-124 je dodnes velmi 

nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Tento zapalovač je doplňován hlavovým 

zapalovačem AN-M103 nebo je v hlavovém závitu 

špičatá zátka. Shazovaná jednotlivě. Puma má plášť 

jednodílný z taţené oceli. Pro potřebu zneškodnění 

metodou oddělování je bezpodmínečně nutné změřit 

sílu stěny v místě přiloţení RAZORU. Přenosná 

pouzdra mají 12 tablet po 18 g tetrylu. Puma pouţívá 

dva stabilizátory - prstencový N°54 MkII. nebo 

krabicový. 

 

   

Typ  těla   500 lb 

AN-M64 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1443 

Délka těla  1143 

Největší prŧměr těla (mm) 361 

Délka stabilizátoru (mm)  300 

Celková hmotnost (kg) 227 

Náplň TNT nebo 

amatol 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

118,1 

121,1 

Zapalovač dnový  AN-M101, 113,116, 

124 ; 133 a Mk230 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

Hlavový úderníkový 

mechanismus 

N°52 

       

      

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   

dvěma  nebo více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: amatol 60/40 nebo 

tritonal 80%TNT/20% Al 

 

Tyto 500 lb pumy byly vyráběny dále v modifikaci   AN-M 64 A1, kde bylo laborováno 

124,3kg  COMP.B. 
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1000 lb GENERAL PURPOSE 

Mk-1 

Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné 

pouţití jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména 

pro ničení ţivé síly a staveb. Při pouţití 

dlouhodobého časového zapalovače An-M-125 je 

dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při 

sebemenším podnětu. Tento zapalovač je doplňován 

hlavovým zapalovačem No-845. Shazovaná 

jednotlivě. Puma má plášť z ocelolitiny pevnosti 70-

80 kg/mm2 o tloušťce přibliţně 25 mm. Počinová 

pouzdra mají 12 tablet po 18 g tetrylu.   
 

         

Typ  těla   1000 lb 

MK-I. 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1654  

Délka těla  1300 

Největší prŧměr těla (mm) 508 

Délka stabilizátoru (mm)  354 

Celková hmotnost (kg) 512 

Náplň TNT nebo 

COMP.B 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

 245 

265 

Zapalovač dnový  MK-VII. M2 

Zapalovač hlavový MK V. M1 

    , 

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   

dvěma  nebo více ţlutými pruhy. Šablonování černé.     

V pumě mohou být ještě trhaviny: AMATOL 60/40 

nebo tritonal 80%TNT/20% Al 

 

Tyto 1000 lb pumy byly vyráběny dále v modifikaci 

AN-M 44 ;  AN-M 65 a AN-M 65 A1 
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1000 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 44 
první generace 
„8th Bomber Command“začalo tuto pumu pouţívat 

na základě rozkazu ze září 1942, Tato letecká puma 

U.S. Army Air Force určena pro všeobecné pouţití 

jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména pro 

ničení ţivé síly a staveb. Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače An-M-125 je dodnes velmi 

nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Tento zapalovač byl doplňován hlavovým 

zapalovačem No-845. Shazovaná jednotlivě. Puma 

má plášť jednodílný z taţené oceli. Pro potřebu 

zneškodnění metodou oddělování je 

bezpodmínečně nutné změřit sílu stěny v místě 

přiloţení RAZORU. Počinová pouzdra mají 12 

tablet po 18 g tetrylu.  Starší typy pum čtyřicítkové 

řady mají víkové dno, na rozdíl od nových typŧ 

se dnem zátkovým. 
 

         

Typ  těla   1000 lb 

AN-M44 

první generace 

doutníkový s  

krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1703 

Délka těla  1349 

Největší prŧměr těla (mm) 478 

Délka stabilizátoru (mm)  354 

Celková hmotnost (kg) 450 

Náplň TNT nebo 

Amatol 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

253 

240 

Zapalovač dnový  AN-M102, 114,117, 

125 a 134 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

  

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené s jedním, dvěma nebo více ţlutými pruhy. 

Šablonování černé.     

V pumě typu AN-M 65 A1 je laborována trhavina  

 

Tyto 1000 lb pumy byly vyráběny dále v modifikaci AN-M 65 ;    AN-M 65 A1 
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1000 lb GENERAL PURPOSE 

AN-M 65 

„8th Bomber Command“začalo tuto pumu pouţívat 

na základě rozkazu ze září 1942, Tato letecká puma 

U.S. Army Air Force určena pro všeobecné pouţití 

jak s účinkem trhavým tak tříštivým zejména pro 

ničení ţivé síly a staveb. Při pouţití dlouhodobého 

časového zapalovače An-M-125 je dodnes velmi 

nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Tento zapalovač byl doplňován hlavovým 

zapalovačem No-845. Shazovaná jednotlivě. Puma 

má plášť z jednodílné taţené oceli pevnosti 70-80 

kg/mm
2
 o tloušťce přibliţně 10 mm. Počinová 

pouzdra mají 12 tablet po 18 g tetrylu. Puma 

pouţívá dva stabilizátory - prstencový N°55 MkII. 

nebo krabicový. 

  

      

Tělo pumy je olivově šedé nebo zelené, s jedním,   

dvěma  nebo více ţlutými pruhy. Šablonování 

černé.     

V pumě u typu AN-M 65 A1 je laborováno 270 kg trhaviny Composition B  coţ je trhavina 

sestávající se slévatelných směsí RDX a TNT  Standardní poměr sloţení (podle hmotnosti) je 

63% RDX (detonační rychlost  8,750 m/s) a 36% TNT (detonační  rychlost  6,900 m/s), 

společně s 1% vosku. 

 

Tyto 1000 lb pumy byly vyráběny dále v modifikaci AN-M 65 A1 a  staré řady AN-M 44 .     

 

 

Typ  těla   1000 lb 

AN-M65 

doutníkový s  

prstencovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm) 1703 

Délka těla  1349 

Největší prŧměr těla (mm) 478 

Délka stabilizátoru (mm)  354 

Celková hmotnost (kg) 443 

Náplň TNT nebo 

amatol 

Hmotnost trhavinové 

náplně (kg) 

253 

240 

Zapalovač dnový  AN-M102, 114,117, 

125 ; 134 a Mk230 

Zapalovač hlavový AN-M103,139, 

140,135,136 

Hlavový úderníkový 

mechanismus 

N°52 
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IDENTIFIKACE, ZNEŠKODNĚNÍ 

 A 

 LIKVIDACE AMERICKÝCH LETECKÝCH PUM 

      

 

     Americké, stejně jako pumy Anglie mají svá 

úskalí. Jedním z nich je špatná identifikace pumy 

samotné v pokročilém korozívním stavu. 

Z předchozích kapitol jsme se dozvěděli, ţe 

americká puma má dva závěsy, ale zrovna tak 

mŧţe jít o pumu anglické výroby, která jiţ 

předpokládala pouţití v amerických 

bombardérech nebo naopak americká puma má 

na stejné nebo opačné straně v jejím těţišti 

závěsné oko pro pouţití v anglických 

pumovnicích. Závěsy tak nemohou být 

spolehlivým identifikačním vodítkem. Stabilizátory, které by jednoznačně mohly pumu 

identifikovat, na mnoha místech nálezŧ nejsou, leţí někde opodál, kde odpadly při pronikání 

zeminou. Jedinou spolehlivou identifikací je rozměrová komparace s technickým výkresem, 

ale i zde mŧţe korozívní vrstva, oxidŧ ţeleza se zeminou a kameny, vytvořit neměřitelný 

valoun, který nelze bez zvýšeného úsilí, spojeného s otřesy, bezezbytku odstranit. Nezbývá 

nic jiného neţ přistoupit k identifikaci zapalovačŧ, která bývá vţdy jednoznačná v případě, ţe 

je dobře známe. 

     Identifikovat zapalovač je vţdy prvotní cíl kaţdého pyrotechnika, který chce dále pumu 

zneškodnit.  

     Jemné očištění je vţdy zásadním krokem k identifikaci zapalovače. 

 

MÁLOKDO V TAKOVÉM MOMENTU JIŢ VÍ 

O JAKOU PUMU SE JEDNÁ, NATOŢ ABY IDENTIFIKOVAL ZAPALOVAČ 

      

 

 

NĚKDY BRÁNÍ IDENTIFIKACI 

ZBYTKY STABILIZÁTORU     
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JEN TAKTO OČIŠTĚNÉ DNO PUMY MŦŢE PROZRADIT O JAKOU PUMU A 

ZAPALOVAČ SE JEDNÁ. CO JE PODSTATNÉ NA  ODHALENÉM ZAPALOVAČI JE 

TA SKUTEČNOST, ŢE NEMÁ ŢÁDNÝ OBVODOVÝ ZÁŘEZ. 

 

     Jsou dvě moţnosti, zapalovač je mechanický a nemá antidelaborační zařízení, potom se jej 

v kaţdém případě pokusíme na předem zabezpečeném místě nálezu vyšroubovat. Jedná-li se o 

zapalovač s antidelaborací je nutné dále pokračovat s velkou obezřetností, jak je popsáno u 

zneškodňování anglických leteckých pum. 

 

 

 
 

DŮLEŢITÝ JE NÁSTŘIK OLEJE, VYŠROUBOVÁNÍ JE PAK SNADNÉ. 

VYŠROUBOVAT JE POTŘEBNÉ I ZÁTKU HLAVOVÉHO OTVORU A VYJMOUT 

VLOŢENÝ DEDTONÁTOR. 
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V ţádném případě se nechovejte následovně: 

Nepřeváţejte leteckou pumu a ani s ní nijak nemanipulujte, nemáte-li ji řádně 

identifikovanou.

 
 

 

 

Kdyţ je z pumy zapalovač vyšroubovaný, tak je jiţ moţné provést bezpečné naloţení a 

přepravu na místo zničení. 
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Nová metoda dělení pumy výbuchem za pouţití speciální trhaviny RAZOR můţe zajistit 

bezpečné obnaţení náplně pumy pro její spálení. 

 

 
 

 

 

Spalování výbušnin má své bezpečnostní zásady, které je nutné vţdy dodrţovat. 

Zejména tehdy, děláme–li něco poprvé. 

 

Také bezpečná vzdálenost by se měla dodrţet. 

 

Jen díky takto pořízené dokumentaci je moţné varovat mladé nezkušené pyrotechniky. 

 

 
Závěr by neměl vyznít tak, ţe všichni dělají totéţ. Tak, jako v tomto případě, mohou 

pracovat jen nezkušení a nepoučení nebo frajeři a hazardéři se svým vlastním ţivotem. 

...všechno je jen praxe a dobré znalosti svého řemesla. 
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NÁLETY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. 

 

     Bylo by neprofesionální, kdybychom nevěděli kdy, kde a čím byly na našem území 

provedeny nálety USAAF. Všechny údaje se dosud nepodařilo získat. Alespoň některé 

pomohou neznalým ukázat 

dávno zapomenutá místa. Pro 

přehled jsem sestavil tabulku 

náletŧ 8 a 15 letecké armády na 

naše území. Jsou v ní kromě data 

náletu, vyznačeny cíle, počty 

zúčastněných letadel a jejich 

ztráty a dále tuny shozené 

munice trhavé, zápalné, tříštivé a 

jejich celkový součet. Protoţe 

jsem Severočech a zabýval jsem 

se touto částí republiky, přináším 

i některá fakta z Mostecka a 

Ústecka. 

 

 

Stát 

let. 

arm. město 

datum 

náletu 

počet 

letadel 

ztráty 

letadel 

trhavá 

tun 

zápalná 

tun 

tříštivá 

tun 

celkem 

tun 

Cz 8 Klatovy 20.4.1945 54 0 

    

124,2  

 

        0,1         -   

    

124,3  

Cz 8 Karlovy Vary 19.4.1945 87 0 

    

186,7        56,5         -   

    

243,2  

Cz 8 Ústí nad Labem 19.4.1945 109 4 

    

259,2        48,0         -   

    

307,2  

Cz 8 Plzeň 18.4.1945 21 0 

      

61,8            -          -   

      

61,8  

Cz 8 Kolín 18.4.1945 97 0 

    

287,2            -          -   

    

287,2  

Cz 8 Kolín 18.4.1945 97 0 

    

287,2            -          -   

    

287,2  

Cz 8 Sabina 17.4.1945 7 0 

      

14,0            -          -   

      

14,0  

Cz 8 Citice 17.4.1945 7 0 

      

15,5            -          -   

      

15,5  

Cz 8 Sokolov 17.4.1945 8 0 

      

17,0          0,1         -   

      

17,1  

Cz 8 Sokolov 17.4.1945 15 0 

      

32,5            -          -   

      

32,5  

Cz 8 Beroun 17.4.1945 24 0 

      

54,2          0,1         -   

      

54,3  

Cz 8 Fishern 17.4.1945 27 0 

      

59,5            -          -   

      

59,5  

Cz 8 Fishern 17.4.1945 28 0 

      

62,0            -          -   

      

62,0  

Cz 8 Kladno 17.4.1945 36 0 

      

81,0            -          -   

      

81,0  
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Cz 8 Beroun 17.4.1945 37 0 

      

84,2          0,4         -   

      

84,6  

Cz 8 Ústí nad Labem 17.4.1945 94 2 

    

269,0          8,0         -   

    

277,0  

Cz 8 Roudnice 17.4.1945 116 0 

    

316,3            -          -   

    

316,3  

Cz 8 Klatovy 20.4.1945 54 0 

    

124,2          0,1         -   

    

124,3  

Cz 8 Plzeň 25.4.1945 78 2 

    

177,0        10,0         -   

    

187,0  

Cz 8 Plzeň- Škoda 25.4.1945 196 4 

    

407,0      116,0         -   

    

523,0  

Cz 15 Třeboň 15.3.1945 1 0 

        

2,5            -          -   

        

2,5  

Cz 15 Kolín 15.3.1945 26 2 

      

76,5            -          -   

      

76,5  

Cz 15 Kolín 15.3.1945 56 0 

    

167,5            -          -   

    

167,5  

Cz 15 Kralupy 22.3.1945 18 0 

      

41,5            -          -   

      

41,5  

Cz 15 Libiš 22.3.1945 21 0 

      

47,0            -          -   

      

47,0  

Cz 15 Kralupy 22.3.1945 120 0 

    

274,0            -          -   

    

274,0  

Cz 15 České Budějovice 23.3.1945 6 0 

      

18,0            -          -   

      

18,0  

Cz 15 České Budějovice 24.3.1945 90 0 

    

161,9            -          -   

    

161,9  

Cz 15 Libiš 25.3.1945 1 0           -             -        2,2  

        

2,2  

Cz 15 PrahaLethany 25.3.1945 97 0           -             -     206,6  

    

206,6  

Cz 15 Cheb/Oberschon 25.3.1945 132 0 

    

187,8            -       74,8  

    

262,6  

Cz 15 
PrahaC.K.D. 

Liben 25.3.1945 143 2 

    

377,5            -          -   

    

377,5  

Cz 15 PrahaKbely 25.3.1945 208 0           -             -     435,5  

    

435,5  

Cz 15 Bratislava/Rangier 26.3.1945 59 2 

    

131,5            -          -   

    

131,5  

Cz 205 Dubrova 24.3.1945 43 0 

    

131,7  11,8       -    

    

143,5  

Cz BC Most 16.1.1945 225 1 

    

952,2          7,4         -   

    

959,6  

Cz 8 Most 24.8.1944 7 0 

       

18,5              -   

            

-   

       

18,5  

Cz 8 Most 24.8.1944 132 2 

     

295,8              -   

            

-   

     

295,8  

Cz 8 Most 11.9.1944 39 0 

       

94,0              -   

            

-   

       

94,0  
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Cz 8 Karlovy Vary 12.9.1944 11 0 

       

27,5              -   

            

-   

       

27,5  

Cz 8 Misc., Cz 12.9.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 8 Zbečno 12.9.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 15 Dubnice 7.7.1944 20 0 

       

48,8              -   

            

-   

       

48,8  

Cz 15 Příbram** 21.7.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Most** 21.7.1944 160 6 

     

236,9  

     

146,5  

            

-   

     

383,4  

Cz 15 Most** 21.7.1944 168 4 

     

399,7              -   

            

-   

     

399,7  

Cz 15 Dubrova 20.8.1944 76 0 

     

177,8              -   

            

-   

     

177,8  

Cz 15 Pardubice*** 24.8.1944 158 2 

     

345,7              -   

       

61,6  

     

407,3  

Cz 15 Kolín*** 24.8.1944 100 1 

     

239,0              -   

            

-   

     

239,0  

Cz 15 Pardubice*** 24.8.1944 110 10 

     

274,3              -   

            

-   

     

274,3  

Cz 15 Brno 25.8.1944 80 0 

     

231,5              -   

            

-   

     

231,5  

Cz 15 Prostějov 25.8.1944 71 1 

     

174,0              -   

            

-   

     

174,0  

Cz 15 Brno/Kuřim 25.8.1944 82 1 

     

199,0              -   

            

-   

     

199,0  

Cz 15 Brno/Líšeň 25.8.1944 79 0 

     

239,5              -   

            

-   

     

239,5  

Cz 15 Ostrava 29.8.1944 52 2 

     

129,5              -   

            

-   

     

129,5  

Cz 15 Ostrava 29.8.1944 126 12 

     

347,9              -   

            

-   

     

347,9  

Cz 15 Ostrava 29.8.1944 26 0 

       

52,0              -   

            

-   

       

52,0  

Cz 15 Ostrava   29.8.1944 26 0 

       

63,1              -   

            

-   

       

63,1  

Cz 15 Bohumín 29.8.1944 5 0 

       

10,0              -   

            

-   

       

10,0  

Cz 15 Bohumín 29.8.1944 27 0 

       

60,0              -   

            

-   

       

60,0  

Cz 15 Vrútky 13.9.1944 7 0 

       

14,0              -   

            

-   

       

14,0  

Cz 15 Malacky 20.9.1944 111 0 

            

-               -   

     

247,0  

     

247,0  

Cz 15 Bratislava/Apollo 20.9.1944 28 0 

       

69,3              -   

            

-   

       

69,3  

Cz 15 Bratislava 20.9.1944 28 0 

       

68,3              -   

            

-   

       

68,3  
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Cz 15 Most 23.9.1944 4 0 

         

8,0              -   

            

-   

         

8,0  

Cz 15 Most 23.9.1944 126 1 

     

377,0              -   

            

-   

     

377,0  

Cz 15 Hranice 13.10.1944 9 0 

       

21,5              -   

            

-   

       

21,5  

Cz 15 Val. Meziříčí 13.10.1944 5 0 

       

11,0              -   

            

-   

       

11,0  

Cz 15 Bohumín 13.10.1944 2 0 

         

5,0              -   

            

-   

         

5,0  

Cz 15 Misc., Cz 13.10.1944 1 0 

         

3,0              -   

            

-   

         

3,0  

Cz 15 Misc., Cz 14.10.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Bratislava 14.10.1944 13 0 

       

26,0              -   

            

-   

       

26,0  

Cz 15 Bratislava 14.10.1944 18 0 

       

29,5              -   

            

-   

       

29,5  

Cz 15 Misc., Cz 14.10.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Horlidce 14.10.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Hradik 14.10.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Plzeň- Škoda 16.10.1944 57 0 

     

110,5              -   

            

-   

     

110,5  

Cz 15 Příbram 16.10.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 15 Most 16.10.1944 28 0 

       

78,5              -   

            

-   

       

78,5  

Cz 15 Misc., Cz 17.10.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Ostrava 17.10.1944 6 0 

       

15,0              -   

            

-   

       

15,0  

Cz 15 Plzeň- Škoda 20.10.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 15 Misc., Cz 20.10.1944 1 0 

         

1,0              -   

            

-   

         

1,0  

Cz 15 Most 20.10.1944 131 3 

     

337,0              -   

            

-   

     

337,0  

Cz 15 Plzeň- Škoda 23.10.1944 125 2 

     

201,0  

     

106,0  

            

-   

     

307,0  

Cz 15 Ruzomberok 13.11.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Misc., Cz 19.11.1944 1 0 

         

1,0              -   

            

-   

         

1,0  

Cz 15 Misc., Cz 20.11.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 15 Trnava 20.11.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  
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Cz 15 Brno 20.11.1944 166 0 

     

328,0              -   

            

-   

     

328,0  

Cz 15 Hodonin 20.11.1944 50 1 

     

115,8              -   

            

-   

     

115,8  

Cz 15 Břeclav 20.11.1944 26 0 

       

59,0              -   

            

-   

       

59,0  

Cz 15 Ostrava 20.11.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Zlin/Bata 20.11.1944 27 0 

       

63,5              -   

            

-   

       

63,5  

Cz 15 Sastin 2.12.1944 13 0 

       

25,5              -   

            

-   

       

25,5  

Cz 15 Bratislava/Rangier 6.12.1944 14 0 

       

34,2              -   

            

-   

       

34,2  

Cz 15 
Devinska Nova 

Ves 6.12.1944 25 3 

       

61,0              -   

            

-   

       

61,0  

Cz 15 Vagsellve 6.12.1944 1 0 

         

2,5              -   

            

-   

         

2,5  

Cz 15 Plzeň- Škoda 9.12.1944 16 0 

       

44,8              -   

            

-   

       

44,8  

Cz 15 Púchov 12.12.1944 2 0 

         

3,5              -   

            

-   

         

3,5  

Cz 15 Opava 12.12.1944 1 0 

         

1,5              -   

            

-   

         

1,5  

Cz 15 Ostrava 12.12.1944 11 0 

       

22,0              -   

            

-   

       

22,0  

Cz 15 Opava 12.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Plzeň- Škoda 16.12.1944 111 4 

     

206,8              -   

            

-   

     

206,8  

Cz 15 Misc., Cz 16.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Beroun 16.12.1944 1 0 

         

1,8              -   

            

-   

         

1,8  

Cz 15 Chomutov 16.12.1944 18 0 

       

54,0              -   

            

-   

       

54,0  

Cz 15 Most 16.12.1944 301 8 

     

639,5              -   

            

-   

     

639,5  

Cz 15 Ostrava 17.12.1944 18 0 

       

42,5              -   

            

-   

       

42,5  

Cz 15 Misc., Cz 18.12.1944 3 0 

         

6,0              -   

            

-   

         

6,0  

Cz 15 Misc., Cz 18.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Misc., Cz 18.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Ostrava 18.12.1944 14 0 

       

41,5              -   

            

-   

       

41,5  

Cz 15 Misc., Cz 19.12.1944 1 0 

         

1,5              -   

            

-   

         

1,5  
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Cz 15 Misc., Cz 19.12.1944 1 0 

         

1,5              -   

            

-   

         

1,5  

Cz 15 Ratiboř 19.12.1944 1 0 

         

3,0              -   

            

-   

         

3,0  

Cz 15 Ostrava 19.12.1944 7 0 

       

13,8              -   

            

-   

       

13,8  

Cz 15 Plzeň- Škoda 20.12.1944 54 5 

     

124,5              -   

            

-   

     

124,5  

Cz 15 Most 20.12.1944 77 2 

     

148,0              -   

            

-   

     

148,0  

Cz 15 Most 25.12.1944 17 0 

       

38,5              -   

            

-   

       

38,5  

Cz 15 Most 25.12.1944 129 1 

     

331,7              -   

            

-   

     

331,7  

Cz 15 Podol 26.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Misc., Cz 28.12.1944 1 0 

         

2,0              -   

            

-   

         

2,0  

Cz 15 Kolín 28.12.1944 48 0 

     

109,8              -   

            

-   

     

109,8  

Cz 15 Kralupy 28.12.1944 22 0 

       

43,0              -   

            

-   

       

43,0  

Cz 15 Pardubice 28.12.1944 53 0 

     

122,0              -   

            

-   

     

122,0  

Cz 15 Roudnice 28.12.1944 25 2 

       

49,5              -   

            

-   

       

49,5  

Cz 15 Nymburk 28.12.1944 10 0 

       

19,8              -   

            

-   

       

19,8  

Cz 205 Pardubice/Fanto 21.7.1944 65 6 

     

105,6              -   

            

-   

     

105,6  

Cz 205 Misc., Cz 21.7.1944 2 0 

         

6,0              -   

            

-   

         

6,0  

Cz 8 Most 7.5.1944 1 0 

         

2,5              -            -   

         

2,5  

Cz 8 Most 12.5.1944 140 7 

     

310,5              -            -   

     

310,5  

Cz 15 Bratislava/Apollo 16.6.1944 155 4 

     

371,0              -            -   

     

371,0  

Cz BC Plzeň- Škoda 13.5.1943 150 9 

    

582,2          7,8         -   

    

590,0  

Cz BC Dobřany 16.4.1943 285 36 

    

526,6      164,4         -   

    

691,0  

Cz BC Plzeň- Škoda 25.4.1942 5 1     14,6             -          -   

       

14,6  

Cz BC Plzeň- Škoda 4.5.1942 3 1     12,0             -          -   

       

12,0  

stát 

let. 

armáda město Datum 

počty 

letadel zničeno 

H.E 

tun 

I.B 

tun 

Frag 

tun 

celkem 

tun 
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** nálety na Most a Záluţí 

Velení americké 15. letecké armády (15th Air Force) 

v Itálii naplánovalo na 21. 7. 1944 útok na výrobnu 

pohonných hmot Sudetenländische Treistoffwerke 

AG (zkratka STW) v Záluţí u Mostu. Závod byl 

znám pod označením Hydrierwerke Brüx, lidově téţ 

zvanou Hydrák. Byl to v pořadí druhý nálet na tento 

pro Německo významný závod. První nálet 

uskutečnila 8. letecká armáda (8
th

 Air Force) z Anglie 

12. 5. 1944.  

Tentokrát se mělo jednat o nálet ve velkém rozsahu, 

ale protoţe v tento den panovala nad Alpami velmi 

špatná viditelnost, určitá část osádek raději 

bombardovala náhradní cíle v severní Itálii. Ve 

formaci útočného svazu, který pokračoval 

k pŧvodnímu cíli, letěl i bombardér Boeing B-17G 

Flying Fortress, seriové číslo 44-66276, náleţící do 

772. perutě 463. bombardovací skupiny (772nd 

Bomb Squadron 463rd Bomb Group). Velitelem 

bombardéru byl Flight Officer David T. Carrol. 

Skupina byla podřízena 5. bombardovacímu křídlu 

(5
th

 Bombardment Wing) a velel je Colonel (plukovník) Frank A. Kurtz. 463. skupina měla 

Mateřskou základnu v Celone, poblíţ 

Foggie v jiţní Itálii.  

     Nad Záluţí se tedy z pŧvodního 

bombardovacího svazu dostalo a svrhlo 

pumy z jiţ uvedených dŧvodŧ jen 143 

bombardérŧ, a to v rozmezí od 11,00 do 

12,54 hodin.  

     Výsledek náletu nebyl příliš uspokojivý. Pumy zasáhly především k závodu přilehlé tábory 

zajatcŧ a zahraničních dělníkŧ. Zahynulo zde 195 osob. Při nastalé panice a chaosu řada 

dělníkŧ a zajatcŧ vyuţila příleţitost k útěku. 15. letecká armáda při této akci ztratila 10 

letadel, z toho 4 letadla havarovala po zásahu protiletadlovým dělostřelectvem (FLAK) na 

našem území.  

 

 

*** Nálet na Pardubice a Kolín 

24. srpna 1944 odstartovalo ze základen 

15. letecké armády USA v jiţní Itálii 310 

Fortressŧ a Liberatorŧ doprovázených 

214 Mustangy, Lightningy a 

Thunderbolty. Jejich cílem byla rafinerie 

v Pardubicích a závody Vacuum Oil 

A.G. v Kolíně. Posledním z cílŧ, který 

neunikl pozornosti amerických 
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odborníkŧ, bylo pardubické letiště. Spojenecký letecký prŧzkum, prováděný letouny 

Lockheed F-5A, zde totiţ objevil velké mnoţství německých letadel, hlavně Focke-Wolfŧ 

Fw-190. To uţ stálo za zásah. Jeho provedením bylo pověřeno 121 (dle jiného pramene 158) 

létajících pevností od 5. Bomber Wingu Amerického armádního letectva, který tvořily 

bombardovací skupiny č. 2, 97, 99, 301, 463 a 483. Ve 12.28, přesně 7 minut poté, co 

poslední pumy dopadly na pardubickou rafinerii, začal útok na letiště. V minutových 

intervalech na něj nalétávaly vlny letounŧ B-17F a G od jednotlivých bombardovacích skupin. 

Celkem bylo svrţeno 580,86 tun pum. První čtyři bombardovací skupiny nesly pumy o váze 

500 liber, jedna 100 liberní a poslední 20 lb. střepinové pumy. Mimo to byly v prostoru 

Hlinska a Přibyslavi odhozeny kartóny s prouţky staniolu pro oslepení německých 

radiolokátorŧ. Odhoz pum byl proveden z výšky 6400 aţ 7500m. Zaměření cíle ztěţoval kouř 

z jiţ hořící rafinerie, který podle hlášení pilotŧ dosahoval aţ do výšky 4500m. Svrţené pumy 

zasáhly čtyři hangáry, sklad paliva, dílny na západním okraji letiště, ubytovací prostory. Na 

zemi bylo zničeno 18 Fw-190. Startovací dráha byla těţce poškozena. 

 

Stručný přehled náletů na Ústí nad Labem 

 

PRVNÍ NÁLET NA ÚSTÍ N.L. 

sobota 16.12. 1944, krátce po 12:00 

nálet britských bombardérŧ  

DRUHÝ NÁLET NA ÚSTÍ N.L. 

sobota 14.4. 1945 nálet hloubkařŧ   

TŘETÍ NÁLET NA ÚSTÍ N.L. 

úterý 17.4. 1945, po 14:00 nálet 

anglo-amerických bombardérŧ  

ČTVRTÝ NÁLET NA ÚSTÍ N.L. 

středa 18.4. 1945, kolem 10:00 nálet 

hloubkařŧ  

PÁTÝ NÁLET NA ÚSTÍ N.L. 

čtvrtek 19.4. 1945, po 11:00 nálet anglo-amerických bombardérŧ - poslední nálet na město  

NÁLET NA CHLUMEC A TELNICI 

úterý 8.5. 1945, ve 14:00 nálet sovětských letcŧ    

 

První nálet na Ústí n.L. 

Náletu z 16.12.1944 předcházelo poněkud více leteckých poplachŧ, neboť bombardéry 

musely čekat na rozptýlení mlhy nad městem. Po zlepšení viditelnosti kolem poledne začaly 
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dopadat nejen první pumy, ale také letáky tištěné v německé řeči s textem: Aussig ist ein 

finsteres Loch, aber wir finden es doch. (Ústí je tmavá díra, ale my ho přesto najdeme) 

škody: 
centrum: lehce poškozeny vily u trati (Labská, nyní Praţská ulice), větší škody - zásah 

rafinerie cukru. Střekov: zničení dvou vilek s obyvateli, poškození několika obytných domŧ a 

bývalé české školy, zásah seřaďovacího kolejiště a kotelny Schichtovy továrny 

ztráty na ţivotech: 21 obyvatel   

Druhý nálet na Ústí n.L. 

Jedná se o nálet hloubkových letcŧ 14.4. 1945, při němţ došlo v Ústí nad Labem k dalším 

obětem na ţivotech   

 

Třetí nálet na Ústí n.L. 

V 12:30 17.4. 1945 byl hlášen první letecký poplach a před 14:00 přiletělo od jihu několik 

bombardovacích svazŧ a otočilo se nad chemičkou. Bylo to 87 Fortressŧ od 4. BW . Cílem 

bombardování bylo zničit dopravní tepny. Po 14:00 dopadaly první těţké pumy na nádraţí 

mezi lokomotivy a pozabíjely mnoho zde pracujících vězňŧ. Bombardéry se otáčely aţ nad 

pivovarským komínem, který byl zřejmě bodem obratu cesty. Materiál shozený během 18-ti 

minut vytvořil bombový koberec, který však postihl především okrajové části města, zhruba 

na čáře Hostovice-Větruše, a druhý na čáře předlický kostel - Mariánská skála. 

škody: 
nádraţí: těţké poškození ţelezničního uzlu pod Větruší a seřaďovacího nádraţí (vytrhané 

kolejnice, zničené skladovací prostory, převrácené lokomotivy a vagóny s válečným 

materiálem, poškození pilířŧ na ţelezničním mostě) 

centrum: Přímé zásahy a totální zničení: meziměstská telefonní ústředna na poštovním úřadě 

1, radnice, ulice Solná, U kostela, Zahradní, U Jeptišek, Malá hradební, Na Ostrově. Částečné 

zásahy: ulice Brněnská, Paříţská, Horova, Bratislavská, Stroupeţnického, Velká hradební, 

Dlouhá, Příčná, U trati, Revoluční, Bílinská, U nádraţí, Na Větruši, Praţská, Střelecká, 

Trmická, Lidické náměstí (obytné domy, sídlo kriminální policie, ústecká knihovna a čítárna, 

budova okresního vedení NVS, sídlo strany NSDAP). 

Zásahy prŧmyslových objektŧ: Durschmidtova továrna na barvy a laky, Munzerova huť, 

továrna na plechové nádobí, firma Kreibich, výroba zdravotnických potřeb, firma Schaffer a 

Budenberg. 

Střekov: zásah školní budovy, v té době kasárna SS .  

Čtvrtý nálet na Ústí n.L. 

Jedná se o nálet hloubkařŧ z 18.4.1945 s úkolem fotografického prŧzkumu účinku 

bombardování z předešlého dne. Letadla letěla nízko a střelbou z palubních kanonŧ vyřadila z 

provozu lanovku z chemického závodu do Chabařovic a odstřelila tři lokomotivy. Nálet nebyl 
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hlášen v dŧsledku zničení telefonní ústředny z předchozího dne, ale obešel se bez ztrát na 

ţivotech.  

Pátý nálet na Ústí n.L. 

Letecký polach 19.4. 1945 byl 

byl hlášen před 10:00. Krátce 

před 11:00 od jihu přilétla 

skupina sedmi letadel a vedoucí 

letadlo shodilo v místech nad 

tokem Labe a hlavním nádraţím 

značkovací kouřovou bombu a 

označilo tak místo, kam zbylé 

bombardéry vysypaly svŧj 

smrtonosný náklad. Tato skupina 

letadel byla první vlnou 

bombardérŧ. Nálet trval 25 

minut a účastnilo se ho celkem 

54 letadel v osmi vlnách, které 

bombardovaly rŧzné části města. Jednalo se stroje 490. BG, která před návratem na základnu 

v Itálii během akce ztratila čtyři bombardéry, jejichţ posádky byly většinou po seskoku 

zavraţděny. 

škody: 
1.vlna: poškození ţelezniční tratě směrem na Prahu, ţelezničního mostu, přístavního zařízení 

a potopení několika říčních člunŧ 2.,3.,4.vlna: útok na ţelezniční systém pod Větruší, při tom 

těţce postiţeny blízké ulice: Labská, Na Větruši, Na Ostrově, Střelecká, Bílinská, Trmická 

(dnešní Ţiţkova), Solní, U kostela, Zahradní, Malá hradební, Jeptišská, Revoluční - shoz 

trhavých bomb. 

5.-8.vlna: útok na seřaďovací nádraţí a jeho objekty, opět byl vytvořen koberec trhavých a 

zápalných pum ţivený 25 minut, který nádraţí s okolím těţce poškodil; poţáry po náletu: 

továrna na barvy a laky, huť, dílna pekaře Kratochvíla, ţelezniční dílny, lokomotivní depo, 

chemická továrna.  

     Od roku 1952, kdy se zavedla 

přesná policejní evidence nalezené 

munice, byly zjištěny a zlikvidovány 

v Ústí nad Labem pouze dvě letecké 

pumy. První byla nalezena dne 

19.2.1977 při opravě silnice Ústí n/L – 

Lovosice pod ţelezničním mostem 

přes Labe, druhá o měsíc později 

27.3.1977 o pár desítek metrŧ dále, při 

výkopových pracích v prostoru mezi 

silnicí a řekou u vodárny. Obě pumy 

byly 1000 lb AN-M65 se zapalovačem 

AN-M102. Jejich likvidace výbuchem 

ve vojenském prostoru na Babinách se 

neobešla bez škod na majetku. Při únorové likvidaci, za nepříznivých zimních 
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meteorologických podmínek, došlo po výbuchu ke kumulaci tlakové vlny v těţkých 

sněhových mracích, která na vzdálenost 17 km ve směru na Roudnici n/L rozbila ve vesnici 

několik desítek oken. Je jen otázkou času, kdy se najdou další pumy, vţdyť jich bylo na Ústí 

nad Labem svrţeno přibliţně 750 tun. 

Výskyt leteckých pum v  Záluţí a jeho okolí 
 

     Na Záluţí a okolí bylo svrţeno při 15 náletech (bylo jich podle historických údajŧ 18 /3 

provedlo RAF/) podle údajŧ 8 a 15 USAAF  přibliţně 4189.8 tun trhavých pum.  Přibliţně 

3314 kusŧ leteckých pum 500 liber (227 kg), 3314 kusŧ 1000 lb (450 kg) a 16570 kusŧ  250 

lb  (117 kg)  při poměru nákladu na jedno letadlo 2:2:10  (2,5 tuny). B-24  Liberator  -  2 

pumovnice pro aţ 3629 kg. Boeing B-17 Flying Fortress náklad pum v pumovnici do 2 

724 kg. 
Celkem 23198 kusŧ trhavých pum. Selhávky u mechanických zapalovačŧ se pohybují 

v prŧměru kolem 13% (3926 ks) u časových v prŧměru kolem 30% v zimních měsících i 

40%. Ze zprávy „8
th

 Bomber Command“ v prosinci 1942, po náletu na Lile, bylo vypočítáno, 

ţe 30 procent shozených pum selhalo, protoţe adjustované 

mechanismy zapalovačŧ zamrzly při letu ve velkých výškách 

a shozu poté, co byly vystaveny vlhkému prostředí v noci na 

letišti. Standardní provozní postup byl brzo změněn tak, ţe 

zapalovače byly instalovány těsně před navěšením pumy. 

Američané později přiznávají u časových pum 18 % 

selhávek.  Časových zapalovačŧ se pouţívalo u všech 

hmotnostních typŧ shazovaných trhavých pum přibliţně v 15 

%, to znamená, ţe jich bylo na Záluţí resp. Mostecko 

svrţeno přibliţně 3479 kusŧ, tedy selhaných pum mŧţe být 

prŧměrně 626 kusŧ podle válečných statistických selhávek 

přiznávaných USA. Hloubky nálezu pum se pohybují od 

povrchu do 8 metrŧ v některých jílovitých zeminách např. 

v okolí Kopist a to bylo aţ 11m. Od doby náletŧ do současné 

doby bylo zneškodněno přibliţně 150 pum s oběma typy 

zapalovačŧ.  

     Výstavba PETROCHEMIE (bývalá obec Záluţí) byla provedena na bombardovaném 

území. Během náletu, který proběhl 23. září 1944, (svrţeno bylo celkem 377 tun pum) byla 

celá spodní část obce Záluţí téměř úplně zničena a řada dalších domŧ poškozena. Největší 

nálet postihl Záluţí v noci 16. ledna 1945. Během tohoto náletu přišlo o ţivot 197 českých 

obyvatel Záluţí.  

     Mnoho pum mŧţe být ve stínu inţenýrských sítí a produktovodŧ nebo pod starými 

budovami nebo i v jejich základech (ve starém závodě). Číslo selhaných pum na Mostecku je 

značné a v rovině teoretické statistiky. Rozdíl však mŧţe být pouze v řádu jednotek. Samotný 

podnik je malou částí bombardované plochy, ale o to více se soustředěným útokem. Je 

pravdou, ţe první nálet na výrobnu pohonných hmot STW-Sudetenländische Treibstoffwerke 

AG Maltheuren  nebyl zcela úspěšný.  Provedlo jej celkem 140 strojŧ 5., 49. a 304. Bomb 

Wingu a svrhlo 310,5 tuny pum. Jejich akce sice rafinérii určitým zpŧsobem ublíţila, ale 

většina bomb dopadla mimo areál závodu do prostoru přilehlých pracovních táborŧ a obce 

Záluţí (dnešní PETROCHEMIE). Dŧvodem mohla být nejen neznalost trasy, ale také 

skutečnost, ţe v prostoru cíle bylo vŧbec poprvé pouţito umělého zamlţení oblasti.  

  

     V dopise ze dne 5.12.2007, který zpracoval Pyrotechnický odbor Policejního prezidia  pro 

policejního prezidenta se trochu zmatečně hovoří pouze o RAF i kdyţ v dalších řádcích se 
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píše o amerických zapalovačích „např. M 101A1 a M 101A2“, které RAF na anglických 

pumách nepouţívala. V anglických pumách, které byly za poslední roky v závodě a jeho 

blízkém okolí nalezeny, se převáţně nacházely zapalovače N°37 MK II..III., IV., IV.*,V.  se 

zpoţděním 2 – 144 hod.  a N°53 ….30 minut N°53A ..1 hod., které se od sebe liší pouze 

barvou v zářezu a vţdy se s takovými zacházelo jako se zapalovači se zařízením proti 

delaboraci z pumy. Údaje v popisovaném dopisu jsou subjektivně velmi podhodnoceny a 

zabývají se jen posledními 15 lety s neznalostí místa samotného. Z mnoha pyrotechnických 

historických záznamŧ, které jsou k dispozici, je zřejmé, ţe dnové úderníkové mechanismy 

chemicky krátkodobě nebo dlouhodobě časované byly pouţívány při náletech na Záluţí a 

okolí.  
 

 

(Náletŧ na Záluţí bylo podle historických údajŧ 18 / 3 provedlo RAF/)   

 

stát LA 

USAF 

město datum 

náletu 

 

počet 

letadel 

 

zničeno 

letadel 

trhavé zápalné celkem 

tun 

1Cz 8 Maltheuren 7.5.1944 1 0 2,5 - 2,5 

2Cz 8 Maltheuren 12.5.1944 140 7 310,5 - 310,5 

3Cz 15 Maltheuren 21.7.1944 160 6 236,9 146,5 383,4 

4Cz 15 Maltheuren 21.7.1944 168 4 399,7 - 399,7 

5Cz 8 Maltheuren 24.8.1944 7 0 18,5 - 18,5 

6Cz 8 Maltheuren 24.8.1944 132 2 295,8 - 295,8 

7Cz 8 Maltheuren 11.9.1944 39 0 94,0 - 94,0 

8Cz 15 Maltheuren 23.9.1944 4 0 8,0 - 8,0 

9Cz 15 Maltheuren 23.9.1944 126 1 377,0 - 377,0 

10Cz 15 Maltheuren 20.10.1944 131 3 337,0 - 337,0 

11Cz 15 Maltheuren 16.12.1944 301 8 639,5 - 639,5 

12Cz 15 Maltheuren 20.12.1944 77 2 148,0 - 148,0 

13Cz 15 Maltheuren 25.12.1944 129 1 331,7 - 331,7 

14Cz 15 Maltheuren 25.12.1944 17 0 38,5 - 38,5 

15Cz BC Maltheuren 16.1.1945 225 1 952,2 7,4 959,6 

 

V. Bilický 
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