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Proč při nálezu letecké pumy je Policií ČR prováděna 

rozsáhlá evakuace? 

Václav Bilický 

     Leteckými pumami s časovým zapalovačem na bázi časování celuloid – aceton jsem se 

začal zabývat bezprostředně po absolvování pyrotechnického kurzu v osmdesátých letech. 

V této době bylo poměrně málo informací a můj předchůdce kpt. Jiří Plánický byl v časech 

„normalizace“ odejit, přesto jsem s ním do jeho smrti neztratil kontakt a neustále jsem 

získával od něho nové a nové znalosti. 

     Vždy jsem byl přesvědčen o skutečném nebezpečí, které u amerických a anglických 

časových zapalovačů hrozilo. Restrukturalizace hmoty, v našem případě prvního termoplastu 

na světě, působením acetonu ve směsi s kafrem a to pouhým jeho rozpuštěním a opětovným 

přechodem v pevnou látku za teplot nepřesahujících mnohdy 10°C u mne vzbuzovala vždy 

nedůvěru a obavy v její pevnosti. To vše bylo v době, kdy bylo celuloidovým součástkám 

kolem 30 let. My jsme v té době měli pouze problém s vyšroubováním nevyšroubovatelného 

a zkoušeli jsme různé finesy. Nakonec jsme pumu stejně odvezli v duchu socialistického 

hrdinství i se zapalovačem do nějaké pískovny nebo na haldu ke zničení. To dnes nikomu 

nedoporučuji. 

Dlohodobé časové zapalovače leteckých pum anglické a americké výroby 

 

     Dnes, myslím tím dobu blízkou 70 let od výroby celuloidových součástí, je situace trochu 

jiná. Musíme již hovořit o rozkladu celuloidu. Získává-li celuloid na letech, dochází k jeho 

žloutnutí a smršťování, nevadí nám snížení jeho průhlednosti, způsobené velkým množstvím 

drobných trhlinek na povrchu i v hloubce materiálu, ale to, že tato situace vede až k jeho 

rozpadu na drobné, krystalkům podobné zlomky. Tato chemická degradace je spojena s 

uvolňováním plynných dusíkatých zplodin, které pak působí  korosivně na okolí, zejména pak 

měděné součástky zapalovačů, zejména rozbušky nebo roznětky bývají postiženy. Kromě 

ztráty dusíkatých látek negativně vstupuje do hry také sublimace kafru, který celuloidu 

dodával vláčnost a zejména pružnost. 
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     Do hry, a to negativně, o životy pyrotechniků vstupuje také fulminát rtuťnatý Hg(CNO)2, 

triviálně nazývaný třaskavá rtuť, ne že by vybuchoval samovolně, jde zde o jeho vlastní 

nevýbušný rozklad: Hg(ONC)2 = 2CO + N2 + Hg, který způsobuje ztrátu citlivosti 

k mechanickým podnětům. Vzhledem ke skutečnosti, že třaskavá rtuť je vždy vlaborována do 

téměř hermeticky uzavřených pouzder nápichových rozbušek. S největší pravděpodobností 

potrvá její rozklad déle než u celuloidu. V naší hře o život tedy vítězí jednak zmíněná třaskavá 

rtuť a mez pružnosti předepjaté úderníkové pružiny, která s největší pravděpodobností není 

překročena natolik, aby její deformace byla stále pružnou a pružina  se tedy po skončení 

působení síly vrátila do původního stavu s potřebnou akumulovanou energií. 

     Moje předpoklady, že americké a anglické časované letecké pumy si žijí svůj nestabilní 
život, který se blíží ke svému konci, se plně naplňují. Život těchto leteckých pum již nebude 
končit řízenou eutanazií přiložené trhaviny, ale začne kolabovat infarktem celuloidu 
způsobeným vnějším podrážděním nebo i  v absolutním klidu. Kolaps pumy ve formě ztráty 
stability nebo úplné znecitlivění třaskavé rtuti rozbušek nepřichází v úvahu ještě několik 
desítek let. (Stabilita třaskavé rtuti je závislá na obsahu elementární rtuti, čím je obsah nižší, 
tím je nižší koroze a tvorba amalgámů ve styku s kovovým obalem rozbušky).  

    Článek, který jsem napsal před osmi lety, sice popisuje stejné problémy, ale bylo jej možné 

brát v dimenzích pouhé náhody. Měl jsem sice empirická data, která jsem využil jako 

kriminalistický expert pouze podle teorie pravděpodobnosti a z mého pohledu výsledná 

hodnota nebyla přesvědčivá natož zcela jistá. Dnešní situace se vyhrocuje natolik, že již nelze 

při žádném nálezu letecké pumy (zapalovač časový nebo mechanický-rozdíl je v hroudě hlíny 

neidentifikovatelný) postupovat standardně, tak jak jsme pracovali před 20 i více lety. 

Samotný nález si dnes vyžaduje opatření na vysoké úrovni bezpečnosti zejména ve směru 

k obyvatelstvu a jeho úplné, rychlé a vždy důsledné evakuaci se zajištěním jejich práv a 

svobod. Jedním neoddiskutovatelným právem člověka je právo na vysoce odbornou 

materiálně a personálně zajištěnou likvidaci leteckých pum. Jistě mi dáte za pravdu, že tuto 

práci nemůže provádět právě čerstvý absolvent jakékoliv pyrotechnické školy i když s 

„červeným“ průkazem. Nemůže nikdo popřít, že teprve praxe dělá odborníka. V okolních 

státech, myslím tím Rakousko, Německo, Francii atd. mají mnohonásobně větší problémy 

s leteckými pumami a tím i praxi na vysoké úrovni. V těchto zemích je vždy vedoucí pracovník 

likvidace pum s praxí přesahující minimálně 25 let a u časových zapalovačů i více. Najdou se 

odborníci i mého věku. V Gőttingenu bylo pyrotechnikům, kteří zahynuli při výbuchu pumy 

38, 52 a 55 let, žádní mladíci. Praxe přivedla zahraniční pyrotechniky k zásadě provádět 

zneškodnění leteckých pum vyšroubováním zapalovače za použití různých prověřených 

technik na místě nálezu. Toto rozhodnutí má svou logiku a je bezpečnostně, finančně a 

mnohdy prostorově velmi výhodné. Z mé praxe ve vedení města dobře vím, jakou 

zodpovědnost mají představitelé obcí ke svým občanům zejména pak k zajištění jejich života 

a zdraví. Právě z tohoto hlediska je místo nálezu letecké pumy vhodné i pro provedení řízené 

likvidace oddělením iniciačních částí. Také náhodný výbuch pumy nezpůsobí, kromě 
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materiálních škod hlavně poškození života a zdraví občanů. V jiném prostředí, kam je puma 

případně odvezena, se již nikdy nedocílí takový rozsah zabezpečení. 

     Přesto, že jsem již několik let v důchodu, nepřestal jsem se zajímat o nálezy leteckých pum 

u nás a v zahraničí a zejména způsoby jejich zneškodňování. Mám v rozpracování databázi 

některých závažných i pouze rutinních případů v EU. Naše sdělovací prostředky informují jen 

skromně o zneškodnění leteckých pum. Většinou na otázky novinářů odpovídá tiskový mluvčí 

a slova odborníka málokdy dojdou sluchu občanů. Zahraniční jsou sdílnější. Uvedu několik 

příkladů náhlých infarktů bomb v nedávné době v zahraničí: 

 
19. září 2008 Rakousko Vídeň 
Fliegerbombe verursachte leichtes Erdbeben in Wien 
Letecká puma způsobila lehké zemětřesení ve Vídni 
V zahradnictví došlo zřejmě k podzemnímu výbuchu. Dělník našel ráno kráter. 
Letecká puma z druhé světové války vybuchla v pátek – večer v zahradnictví Meischlgasse 38 
ve Vídni – Liesing. Jednalo se pravděpodobně o 250 kilogramovou trhavou pumu s časovým 
zapalovačem. Nyní zahradnictví zdobí 14 metrů široký a šest metrů hluboký kráter. Zprvu si 
Vídeňané mysleli, že se jedná o zemětřesení. Až druhý den byl kráter objeven.  

 

Rresumé: 

Klidné místo v době výbuchu bez otřesů, hluboko v zemi.  Toto je ten nejhorší případ, 

naštěstí zde ještě celuloud nezabíjel. Dovedete si jistě představit to samé v obydlené části. 

 

25.3.2011  Rakousko Graz  

Fliegerbombe am Grazer Hauptbahnhof gesprengt 
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Jak velké je nebezpečí u bomb s dlouhodobým - zapalovačem? 
Kolega z Entminungsdienst Wolfgang Kőrner odpovídá: Tyto bomby britské a americká 
konstrukce mají předpjatý úderník, který se může dostat do  činností, třeba úderem od 
bagru. Tento zapalovač nelze, jako u jiných pum, snadno odšroubovat. Proto jsem zkusil, 
nastříkat olej, na zapalovač vyjmout jej. Dále jsem chtěl odstřelit jen zapalovač. To se ale 
nepodařilo, bomba byla k detonaci přivedená celá. 
  

 

 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/645058/Graz_Sprengung-der-

Fliegerbombe-richtet-Schaeden-

an?gal=645058&index=5&direct=645056&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/645

056/index.do&popup= - dianav 

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2729637/wieder-bombenfund-grazer-

hauptbahnhof.story 

     Výbuchem nebyl na štěstí nikdo zraněný, ale mnoho výloh a oken bylo zničených.  

Největší škody byly v pasáži Anne, kde visel stropní prvek, a čelní stěna nádraží byla z 
poloviny vysklená. Škoda bude zaplacena z fondů Štýrského Hradce. 

 

Resumé: 
     Celuloid opět nezabíjel a částečně řízená eutanazie pumy vyšla jen s rozbitým sklem. 

Někde jsem uvedl, že na prvním místě je lidský život a zdraví a pak materiální hodnoty. Co je 

pár rozbitých oken a škod do tisíců proti lidskému životu. Výbuch na místě nálezu je 

bezpečnější než přeprava pumy se zapalovačem na „bezpečnější místo“. 

 

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/645058/Graz_Sprengung-der-Fliegerbombe-richtet-Schaeden-an?gal=645058&index=5&direct=645056&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/645056/index.do&popup=#dianav
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/645058/Graz_Sprengung-der-Fliegerbombe-richtet-Schaeden-an?gal=645058&index=5&direct=645056&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/645056/index.do&popup=#dianav
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/645058/Graz_Sprengung-der-Fliegerbombe-richtet-Schaeden-an?gal=645058&index=5&direct=645056&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/645056/index.do&popup=#dianav
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/645058/Graz_Sprengung-der-Fliegerbombe-richtet-Schaeden-an?gal=645058&index=5&direct=645056&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/645056/index.do&popup=#dianav
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2729637/wieder-bombenfund-grazer-hauptbahnhof.story
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2729637/wieder-bombenfund-grazer-hauptbahnhof.story
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19.09.2008  Německo Hattingen 

Fliegerbombe verletzt 17 Menschen in Hattingen 
Letecká puma zranila 17 lidí v Hattingenu 
  
 

Při detonaci bylo podle údajů policie 17 lidí 
lehce zraněných. V Grabungsarbeiten narazil 
bagr na pětisetkilovou pumu. Střepiny letěly 
až 500 metrů daleko. Příčina neštěstí je 
jasná.  Na vině je náraz do těla časované 
pumy.  Bagrista měl při stavebních prácích 
udeřit do pumy při jejím odvalování. 

 

  

 

Resumé: 

I bezprostřední výbuch se dá přežít a to již poněkolikáté, bagráci mají dobrý kořen. I když se 

zde pravděpodobně jednalo o pumu menší ráže a bagráka chránila lžíce a sv. Barbora. 
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1.6.2010 Německo Göttingen 

Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg explodiert – 3 Tote  
Letecká puma z druhé Světové války exploduje – 3 mrtví  
 

http://www.stepmap.de/karte/bombenexplosion-in-goettingen-117842 
http://www.youtube.com/watch?v=wY8zEaGJbaE&feature=player_detailpage 
 
 poznámka autora: 
      Ještě máme ve svých myslích, a ze kterých se asi nikdy nevytratí, událost pro 
pyrotechniky tu nejhorší. Přišli zachraňovat a pro záchranu jiných věnovali své životy.  
Čest jejich památce. 
 
 

     V německém Göttingenu je z rutinního zneškodnění letecké pumy noční můra s 
třemi mrtvými. Ještě během evakuace asi 7200 občanů žijících v okolí nálezu pumy, 
explodovala nevybuchlá letecká puma. Tři specialisté ve věku 38, 52 a 55 let přišli o 
život. Šest dalších lidí bylo zraněno z toho dva těžce.  
     Nikdo nepočítal s problémy u zneškodnění nevybuchlé pumy. Právě naopak do 
detonace probíhalo všechno podle plánu. Ve většině z těch 13 lidí, kteří byli na 
místě, mělo zkušenost s pumou z minulého čtvrtku v bezprostřední blízkosti 
současného nálezu, kdy zneškodnění, bylo bezproblémově. Také evakuace lidí 
probíhala dle plánu a praxe z nedávného zásahu.  

  

 

500 kg  z nálezu  v Göttingenu  v 27.4.2011 

http://www.stepmap.de/karte/bombenexplosion-in-goettingen-117842
http://www.youtube.com/watch?v=wY8zEaGJbaE&feature=player_detailpage
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bezprostředně po výbuchu v 21.30 hod. 

 

Resumé: 

Co dodat celuloid zabíjel a ne poprvé a ani naposledy. 

19.7.2011 Liberec 

Nález sovětské letecké pumy z druhé světové války u nákupního centra Nisa v úterý 

vpodvečer vyvolal tak masivní evakuaci, jakou Liberec za poslední desítky let nezažil. 

Nejprve si lidé v nákupním centru Nisa a prodejně nábytku Skonto mysleli, že jde jen o 

cvičení. Brzy ale pochopili, že jim může jít o život. Mezi Nisou a Scontem nalezli totiž dělníci 

při výkopových pracích aktivní stokilovou leteckou pumu z druhé světové války, která by 

mohla v případě exploze zasáhnout vše živé až do vzdálenosti jednoho kilometru. 

Proto policisté s hasiči okamžitě začali s evakuací lidí. Zmizet musela rovněž všechna auta z 
přilehlých parkovišť a neprodyšně se uzavřely veškeré přístupové cesty. „Samozřejmě, že 

jsme se báli, když jsme zjistili, co všechno může bomba způsobit. Jeden novinář nám dokonce 

řekl, že když do hodiny pyrotechnici pumu nezlikvidují, tak že potom bouchne sama. Lekli 

jsme se, jestli stačíme utéci,“ svěřila se vedoucí pekařství Bláha v Nise Zuzana Daňkovská. 

Někteří lidé nebrali zprvu varování policistů a hasičů vážně. „Měli jsme málo informací, 

nevěděli jsme přesně, o co jde. Někteří zákazníci považovali poplach za legraci. Sama jsem 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kuchyne-ponyte-bila-vysoky-lesk/3862598?rtype=V&rmain=6947180&ritem=3862598&rclanek=11629735&rslovo=420443&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chteji-mit-zeny-epilovane-muze/10846257?rtype=V&rmain=0&ritem=10846257&rclanek=11629735&rslovo=467338&showdirect=1


  
 

8 
 

neměla čas se bát, museli jsme okamžitě zavřít prodejnu a odejít. Při dosahu této bomby bylo 
nakonec úplně jedno, jestli se člověk bojí, nebo ne. Kdyby explodovala, budeme na tom 

všichni stejně,“ řekla Šárka Malá, zástupkyně vedoucího prodejny Zvěrokruh. 

Obavy z exploze 

Policisté vyháněli prodavače i zákazníky až do vzdálenosti dvou kilometrů. Za rozsáhlými 

bezpečnostními opatřeními jsou obavy, že letecká puma může explodovat bez výstrahy, 

kdykoliv se jí zlíbí a bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. 

„Takto se chovají ale jen anglické a americké dlouhodobě časované zapalovače pumy z druhé 
světové války. Než však nález spolehlivě určí pyrotechnik, musí se vyloučit všechna rizika a 

dodržet bezpečnostní pravidla jako u anglických či amerických pum,“ vysvětlil Václav 

Bilický, bývalý pyrotechnik a soudní znalec v oboru střeliv a výbušnin, který se podílel na 
asanaci někdejšího vojenského prostoru Ralsko. 

 
Klikněte pro zvětšení!  

 

Evakuace přibližně 3,5 tisíce lidí trvala zhruba do deváté hodiny večerní, pak začala náročná 
příprava odvozu vysoce nebezpečné nálože. Tu pyrotechnici ručně přesunuli na tatru a 

„obložili“ ji pěti kubíky písku. 

Konvoj osmi aut policistů, hasičů, pyrotechniků a zdravotní záchranné služby se vydal ve 

středu krátce po třetí hodině ranní na cestu do bývalého vojenského prostoru Ralsko. Zde se 

nachází stálá trhací jáma, v níž se nálože likvidují. 

Cestu jim zkomplikovala velká bouřka s prudkým deštěm. „Blesky padaly přes celou oblohu a 

stěrače nestíhaly čistit skla. Všude navíc blikaly majáky, takže jsme v jednu chvíli téměř 

neviděli na cestu,“ popsal náročný převoz řídící důstojník krajských hasičů Josef Hanzl. „Ve 

4.40 hodin ráno policejní pyrotechnici v trhací jámě provedli likvidaci nebezpečné pumy,“ 
sdělila českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. 

Ovšem pyrotechnické práce jsou v noci zakázané. V nočních hodinách se smí jen výbušniny 

převážet. Od věci ani není, že se nové metody likvidace na trhací jámě od ničení výbuchem 
distancují. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/renault-fluence-8675331/8675331?rtype=V&rmain=0&ritem=8675331&rclanek=11629735&rslovo=424328&showdirect=1
http://mm.denik.cz/25/e1/4136088_liberec_n_lez_leteck__pumy_oc_nisa.jpg
http://mm.denik.cz/25/e1/4136088_liberec_n_lez_leteck__pumy_oc_nisa.jpg
http://mm.denik.cz/25/e1/4136088_liberec_n_lez_leteck__pumy_oc_nisa.jpg
http://mm.denik.cz/25/e1/4136088_liberec_n_lez_leteck__pumy_oc_nisa.jpg
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/balonyeu-4389758/4389758?rtype=V&rmain=0&ritem=4389758&rclanek=11629735&rslovo=421920&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/stozarove-patice-laminatove-1462840/1462840?rtype=V&rmain=0&ritem=1462840&rclanek=11629735&rslovo=420766&showdirect=1
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S největší pravděpodobností tak policejní pyrotechnici z „liberecké“ pumy vyšroubovali 
zapalovače a uložili ji ve skladu. Kvůli ojedinělosti nálezu leteckých pum tak zřejmě poslouží 

jako instruktážní materiál pro pyrotechniky, kteří si na ní vyzkoušejí nové postupy likvidace. 

Zuzana Minstrová, Radmila Pokorná 

 

     Přeji všem účastníkům při střetu s leteckou pumou ovládanou celuloidem, aby měli ve své 

práci trochu toho štěstíčka, kterému musí jít vstříc s plnou tornou odborných znalostí a co je 

nejdůležitější s podporou těch nahoře, kteří tam asi musí být, aby o jejich budoucnosti fundovaně 

rozhodli.  

     Všem občanům bych chtěl doporučit jednu zásadu, kterou by se měli řídit v každé situaci, 

když uslyší výzvu k evakuaci a spojenou se slovy bomba, puma, munice a podobně. Věřte, že 

Vás nikdo z obchodů, restaurací, bytů a ulic nevyhání zbytečně. Je to jenom pokus krizového 

štábu o záchranu Vašich životů a ta záleží pouze na Vašem úsudku a co nejrychlejším odchodu 

do vyhrazeného bezpečí. Teprve příchod specialisty může znamenat, že bude bezpečnostní 

okruh upraven nebo zmenšen. Doba evakuace je dána způsobem likvidace a může trvat i několik 

desítek hodin, při které se můžete setkat i s výbuchem, který Vás však nemůže při splnění Vašich 

povinností nijak ohrozit. 

     Těm nahoře bych chtěl doporučit jedno. Nemáte-li alespoň polovinu znalostí co zkušený 

pyrotechnik uděláte nenapravitelné chyby, a vaše byť sebelepší manažerské schopnosti vám bez 

rady zkušených praktiků nebudou k užitku. Zamyslete se nad budoucností policejní pyrotechniky. 

To že celuloid bude dále zabíjet, není šíření poplašné zprávy, je to fakt podložený skutečnými 

případy. Je to fakt, kterému musíme čelit. Jak, to je jen na vedení policie a ministerstva vnitra za 

přispění odborníků. 

V Ralsku dne 26.7.2011 

  


