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Největší tragedie při odsunu sovětských vojsk z Československa 

     Do studeného lednového rána mě uprostřed týdne 9.1.1991 vyhnal operační důstojník řečí, 

jakou operační důstojníci Veřejné bezpečnosti mluvili. „Václave, jeď do Mostu, v areálu 

průmyslové zóny ve Velebudicích mají protitankovou minu“. Byl to rutinní výjezd. Míra 

Korelus připravil naše super vozidlo, na tehdejší dobu, a to bez posměšků, nejvýkonnější 

terénní auto Lada Niva, a jeli jsme do Mostu. Nález protitankové miny se podobal v té době 

mnoha jiným nálezům munice sovětské výroby. 10 kg mina UTM-62M o průměru 32 cm 

měla původ z některého skladu sovětských ţenijních vojsk, byla totiţ úplně nová, nepouţitá. 

Jeden ze zaměstnanců si ji přivezl a schoval za dílnu, kde byla nalezena. Tuto cvičnou minu 

bez ostré náplně jsme naloţili do Nivy a jeli jsme zpět do Ústí nad Labem. Naše nepsané 

pravidlo bylo to, ţe jsme se nevraceli stejnou cestou, tentokrát jsme zvolili trasu přes Litvínov 

a po třináctce do Chlumce a Ústí. Kdyţ jsme projíţděli Krupkou a odbočovali vlevo před 

náměstím, ozval se výbuch. Výbuch je pro pyrotechnika běţný jev a proto jej vnímá velmi 

rozdílně od běţného občana. Tam kde působí tlaková vlna, laik vnímá mnohonásobně její vliv 

a i také otřesnou vlnu a zvuk výbuchu vnímá zcela jinak. Proto je jeho popis události 

mnohokrát přehnaný. Protoţe jsem znal severočeský kraj lépe, neţ své boty, řekl jsem Mírovi 

„otoč to a jedem do Bohosudova u tankánů něco bouchlo“. Krupka a Bohosudov téměř jedno 

je, tak mi promiňte, ţe místo výbuchu nazvu Bohosudov. Instinktivně jsem se podíval na 

hodinky, bylo 11.41 a zapnul jsem maják a sirénu. Přijeli jsme k hlavní bráně 280. gardového 

motostřeleckého pluku (280-й гв.МСП (Богосудов-Крупка) в/ч 58767), kde jsem viděl 

naprostý chaos. Stráţní u brány, která byla dokořán otevřená, vůbec nereagovali a tak jsme 

vjeli dovnitř. Všiml jsem si, ţe z parku stoupá výbuchový sloup dýmu a všude hoří. Nejprve 

jsem nemohl najít příčinu výbuchu, aţ kdyţ jsme po cestě, která byla opravdu pro terénní 

vozidlo, protoţe mnohde chyběly silniční panely, kterými byl park techniky vydláţděn, téměř 

narazili na tankový motor, bylo vše jasné. Jako tankista základní vojenské sluţby 1966-68 

(Podbnořany, Cheb) jsem měl ihned jasno. Vybouchl tank, respektive jeho munice. Vystoupil 

jsem z vozidla a hledal místo výbuchu. Poţár způsobilo minimálně 1200 litrů rozstříklé nafty, 

která hořící tekla po střechách garáţí, ale hořela i zem. Stále jsem hledal tank, coţ byla chyba, 

neboť místem výbuchu byla nehluboká skoro metrová jáma, ze které čněla pouze část dna 

tanku zatopená hořící naftou.  V okolí pobíhalo několik desítek vojáků a důstojníků a 

pomáhali raněným. Nejprve jsem chtěl jít také hasit hořící těla vojáků oblečených 

v klasických oteplovacích vestách. Kdyţ jsem přišel blíţ k hořící jámě, zjistil jsem, ţe z 

karuselu na dně tanku vyčnívá z hořící nafty několik tříštivotrhavých granátů s odlomenou 

mechanickou částí zapalovačů ve stavu, ţe byla obnaţena část s rozbuškou. V první chvíli 

jsem nevěděl, zda mám utéct. Někde poblíţ jsem našel ţenijní lopatu a povedlo se mi s její 

pomocí potopit granáty pod hladinu hořící nafty. Aţ později jsem si analyzoval moţné 

následky výbuchu munice v karuselu na dně tanku. Výbuch této munice by měl 

několikanásobně větší následky neţ samotný výbuch tanku. Střepiny tříštivotrhavých  střel 

ráţe 125 mm by měly ke svému rozletu volný prostor. Běţně se do země zachytí minimálně 

40% střepin, ale na pancéřové desce dna tanku by byl efekt s téměř 100% účinností a střepiny 

by zasáhly mnoho z těch desítek pobíhajících a zmatených vojáčků. Kdyţ se mi podařilo 

potopit do hořící nafty poslední granát, přijeli hasiči, zastavili před garáţemi a počali hasit 

stékající hořící naftu z plechových střech garáţí, ve kterých byla technika s municí. Od 
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jednoho z nich jsem si vyţádal hadici, ţe se pokusím uhasit hořící naftu na dně tanku, předtím 

jsem všechny vykázal z místa výbuchu, coţ jsem však jiţ nemohl kontrolovat pro nedostatek 

času. Hasiči byli zmatení, asi měli dojem, ţe jsem sovětský voják, měl jsem na sobě speciální 

protišlehovou a antistatickou zelenou kombinézu, kterou mi ze speciální látky ušil krejčí 

Radek Zíka z Mimoně. Pravděpodobně je toto oblečení zmátlo a jeden proud mi bez odporu 

poskytli. Bylo uţ skoro pozdě. Tlaková voda, tryskající z proudnice velmi dobře v několika 

sekundách uhasila a vyplavila naftu ze zabořeného dna tanku mimo munici. Velmi reálné 

nebezpečí výbuchu bylo zaţehnáno, oddychl jsem si, byla to jedna z nejnebezpečnějších 

situací v mém pyrotechnickém ţivotě. Teprve s odstupem času si uvědomuji důleţitost tohoto 

zásahu. Nebýt docela včasného příjezdu hasičů a naší přítomnosti před jejich příjezdem 

myslím si, a dnes jsem o tom přesvědčen, ţe tato tragická událost mohla mít oběti i z řad 

našich občanů. Hořící nafta na dně tanku by stoprocentně, po několika minutách, způsobila 

přehřátí zapalovačů nebo trhaviny dělostřeleckých granátů s následky, které nelze stanovit. 

  Časopis 150 hoří, napsal: V jakých složitých podmínkách pracovali příslušníci okresního 

útvaru z Teplic, dokazuje Petr Effenberger. "V jedné hale hořel další tank. Tam nás nepustili. 

Vytrhli nám z rukou proudnice a hasili sami. V několika případech se nám stalo, když jsme 

pustili silný proud do okolního písku, že se na povrch dostala část lidského těla anebo ostrý 

náboj. Vlastně celý zásah jsme prováděli na munici, která byla všude okolo v písku. Jednalo 

se o velké dělostřelecké granáty a stovky kulometných pásů plných ostrých nábojů. I naše 
Tatra jezdila po munici. Oni vlastně Sověti do objektu kasáren nikoho mimo nás a tří 

sanitních vozů nepustili. Naše policie prováděla pouze venku před vjezdem pořádkovou 
službu. Odklonila veškerou autobusovou a automobilovou dopravu daleko od kasáren." 

     Teprve nyní jsem se mohl pustit do vyhledávání zraněných a ještě ţivých vojáků. Neměl 

jsem úspěch, asi v pěti případech jsem narazil pouze na mrtvé. Za svůj ţivot u policie jako 

expert v oboru kriminalistické techniky jsem se setkal s více neţ dvěma stovkami mrtvých, 

které však vţdy zanechaly hluboký dojem. Tento případ nevyjímaje. Výbuch tanku, se na ţivý 

organismus projevil značnou tlakovou vlnou, která společně s rozletem objemných částí jeho 

korby a vnitřního zařízení odmrštila těla značnou rychlostí k nejbliţším překáţkám, kdyţ je 

kovové součástky nezranily nebo neusmrtily. Také rozstřik hořící nafty z plných vnitřních 

nádrţí působil na okolí jako velká ohnivá koule, která oţehla vše, co jí stálo v cestě. Po celou 

dobu po zvládnutí poţáru vládl v objektu kasáren zdánlivě neorganizovaný zmatek, aţ po 

chvíli jsem zjistil, ţe k 

pobíhajícím vojákům a 

důstojníkům se přidali muţi 

v bílém, kteří na nespočtu 

nosítek prohlíţeli těla zraněných 

a mrtvých. Mnohdy bylo 

zdravotnické nosítko přeplněné 

ostatky, které na první pohled 

v ţádném případě nepatřily 

k sobě nebo bylo „zaplněno“ jen 

zčásti. Po chvilce ohledávání 

místa výbuchu jsem zjistil proč. 
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Narazil jsem na mnohé části lidských končetin. Do celého tohoto zmatku přišel za mnou 

regionální redaktor ČsT Jan Stuchlík a poţádal mě o přímluvu k moţnosti natáčení. Protoţe 

jsem osobně znal podplukovníka Kulagina, který jako jiní důstojníci byl na místě výbuchu, 

oznámil jsem mu, ţe přijeli kolegové a budeme natáčet průběh ohledání. Díky jeho souhlasu 

máme záznam, který dokumentuje situaci na místě výbuchu a ohledání místa. Míra přinesl 

z vozidla fotoaparát s černobílým negativem. V této době ještě bezpečnost fotila vesměs 

černobíle. Dodnes jsem však vděčný za černobílý obraz, který dokáţe zachytit ponurost místa. 

Míra fotil, Honza Stuchlík se svým kameramanem filmoval… Ostatním zvědavcům jsme jen 

oznámili, ţe jsme z prokuratury, tato slova úplně stačila. I kdyţ hlavní prokurátor střední 

skupiny vojsk přiletěl vrtulníkem z Milovického Boţího daru aţ o pár hodin později. 

 

Vyhledávání zraněných a mrtvých a jejich pozůstatků probíhalo ještě hodiny po výbuchu. 

     Po ohledání místa výbuchu, které nespočívalo pouze z přesného popisu stavu nalezené 

munice, a dokumentace jeho místa, ale také 

jsme se pídili po příčině výbuchu resp. vzniku 

poţáru. První a i další informace směřovaly 

stále k naftovému ohřívači medií (bufíku). 

Asi po hodině pátrání jsme něco jako „bufík“ 

našli. Byla to beztvará plechová nádoba, která 

prošla vnější tlakovou deformací a 

vykazovala i průlet cizího tělesa. Na 

utrţeném přívodu pancéřové hadice byly 

stopy prodření. Měl jsem krátký kinofilm o 
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dvanácti snímcích a tak jsem celý věnoval dokumentaci tohoto zařízení, bohuţel se 

nedochoval ani jediný snímek. Příčina byla prostá, film jsem předal sovětské prokuratuře na 

vyvolání a k pouţití pro jejich vyšetřování. Protoţe jsem mimo experta pyrotechniky byl také 

defektoskop, nechal jsem si pro další vlastní defektoskopické zkoumání poškozenou hadičku. 

Ještě před setměním se přešlo k ohledání za plotem kasáren, coţ se jevilo nanejvýš potřebné, 

neboť jiţ někteří občané začali donášet náboje 7,62 mm a také hlásili dopady částí tanku. 

Velmi důleţitou stopou byla část motorové přepáţky přesněji řečeno schránky pro uloţení tří 

střel ráţe 125 mm OF-26 a tří nábojek Ţ-40, která nesla stopy přímého působení výbuchu 

těchto tří tříštivotrhavých střel.  

 

Trasa letu věže tanku od místa výbuchu na roh protějších garáží byla po parabole delší než 

přímých 78 metrů. 

 Jen pro názornost úlomek pancíře motorové přepáţky hmotnosti 86 kg dolétl a zapíchl se na 

zahrádku do téměř 150 m vzdálenosti. Věţ tanku o 

hmotnosti přes 11 tun sice dopadla na roh budovy 

garáţí v objektu kasáren, ale urazila vzduchem trasu 

78 m. 142 m letěla střelecká věţička mimo kasárna 

za vrátnici sousedícího podniku skloporcelánky. 

Věţička se odrazila a dopadla ještě asi o dva metry 

dále, přitom na své trase letu ztratila nejen 

protiletadlový kulomet, který se hledal několik dnů a 

nakonec se našel ohnutý v hasičské zbrojnici, ale 

také tělo jednoho z důstojníků, který řídil hasební 

zásah a stál na věţičce střelce. Dodnes jsou na této 

věţičce patrny stopy po jeho obuvi, která se otiskla 

do laku. Ohledání místa trvalo do tmy, podle 

českých pyrotechnických předpisů, jsou pyrotechnické práce v noci zakázány. Po poradě 

s vedením komise bylo rozhodnuto, ţe další ohledání a zneškodnění munice bude provedeno 

druhý den ráno. Celý prostor kasáren v okolí výbuchu byl uzavřen a střeţen sovětskými 

vojáky. Vnější prostor kolem kasáren byl monitorován příslušníky VB. V půl sedmé večer 

jsme odjeli do úřadu. Krátce před půlnocí jsme dotvořili dokumentaci k ohledání výbuchu a 

odjeli domů. 
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Takto popisuje ve své  rodné řeči, která je výstiţnější jeden z těch, kteří přeţili: „17 человек 

тогда погибло, были раненые. Было так (могу ошибаться, 20 лет прошло) 

Насколько я помню в танковом батальоне проводилась штатная проверка машин. 

Установить точно так и не смогли по какой причине произошло возгорание, но 

наверное электропроводка предпускового подогревателя была не исправна (могу 

ошибаться). Танки стояли в боксах, на сцепке. Когда заметили дым из башни танка, 

стоящего во втором ряду, Львов Николай (капитан) завел передний танк и вытащил 

дымящийся танк из бокса к боксу роты связи (если бы он этого не сделал, то в 

результате взрыва мог сдетонировать БК остальных танков, ктому-же напротив, 

метров через 50 были боксы гаубичного арт. дивизиона (152 мм), рядом с ними 

зенитчики со своими ракетами, чуть дальше противотанковый дивизион, 

минометчики ..., от Богосудова ни осталость бы ничего). Танк залили через башню 

водой из пожарной емкости. Когда дым прекратился воду слили, кто-то прыгнул в 

башню (от него потом вообще ничего не осталось). И в этот момент взрыв. Танк 

разлетелся, как картонный. Башня улетела метров на 30, двигатель метров на 100, 

от базы практически ничего не осталось. Всякую мелочь, типа зенитного пулемета 

находили далеко за пределами части. Все кто был на танке и рядом с ним в момент 

взрыва погибли мгновенно. Повезло одному механику и зампотеху ТБ, их выбросило 

взрывной волной вслед за башней (отделались сильной контузией).  

Была видеозапись места взрыва минут через 15. Дымящаяся воронка, остатки 

гусениц, обломки металла, обрывки ХБ, сапоги... Запись передали в прокуратуру. 

Druhý účastník napsal: Я помню 1991 январь когда взорвался танк. я как ивсе остальные 

сослуживцы АРТ-Дивизиона подготавлевались к заступлению в наряд по полку.Вето 

время когда оставалось буквально часа 2 может3 до развода на плацу прогремел взрыв 

мы посмотрели вокно на тереторию парка то увидели сцену такую и ужаснулись 

стоял танк и вдруг его розломило на пополам за башню ябы инеговорилбы она улетела 

от танка не30 метров анавсе100и ктому за ней летел человек она снесла угол ангара 

ето одно второе Зам .потех полка как говорили ребята из танкого батальена 

приказал чтобы они залили водой че они изделали .Они думали что там внутри все 

потухло дым прекратился и он им приказал чтобы они влезли на танк ребята и влезли 

механик полез под танк ево ето и спасло когда они открыли люк башню в один миг 

оторвало она улетела на100 метров а потом второй взрывтанк розорвало механика в 

зрывной волной выбросило в след забашней а вней 1.5 тоннона проломилаугол ангара а 

механик перелител заней поднялся прошол наверное метров10 иупал его сильно 

кантузело.ЗАМ Потеху гусянкой от танка ногу отдавило его бог наказал .НУ а как мы 

заступили в караул я заступил какраз на етот полст где взорвался танк воронка была 

большая от танка одни счепки. на посту находили кисти рук ноги мозги на воротах 

тогда погибли исолдаты ипрапорщики из украины из москвы ребята казахи узбеки .Но 

самое страшное было когда ребят несли в Мед санчасть обгоревших рваных ипотом 

тудаже относили все найденое на постах .голову одного солдата чехи принесли 

говорили что нашли ее буквально1.5 км от полка .Сребятами прощались на плацу 

стояли цынковые гробы все проходили мимо снятыми шапками ишли медлено ето 
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было ужасно.Нo самое интересное то что чехи показали по ТВ то что произошло 

очень быстро а в Новосиях в Союзе показали мельком что произошло в чсср цгв. на 

следующий день понаехало очень мног генералов с разу комисии раследование кто 

виноват а кто виноват их бог наказал“… 

*** 

     Ve čtvrtek bylo ráno jako jiná bezsněhá lednová rána, pouze Krušné hory byly v bílém 

rounu. Přijeli jsme brzy, ještě byla tma. Připravili jsme si s Mírou Korelusem všechno 

potřebné pyrotechnické nářadí speciální hasák na 

velké průměry, který mají ve své výbavě geologové 

u vrtné soupravy na spojování vrtných tyčí, relativně 

menší hasáky běţně pouţívané instalatéry a také 

raketový klíč zakoupený při poslední návštěvě firmy 

TIG Bicord ve Švýcarsku. Montáţní páky a speciální 

vyprošťovací nářadí pro zdolávání dopravní nehodou 

poškozených dveří vozidel. Pak uţ kromě svalů a 

dobré mysli nebylo potřeba vůbec nic. Samozřejmě, 

ţe jsme měli jiné starosti, neţ si ráno koupit svačinu.  

     Sověti si dávali na čas, asi se společně radili jak na nás a na munici půjdou. Na místo 

zakrátko přijel gruzovik s plachtou a jeho řidič po prokličkování mezi motorem tanku a 

částmi jednotlivých silničních panelů zastavil těsně u pásky ohraničující místo výbuchu, dál 

totiţ nemohl, bránila mu schránka s municí. Okamţitě vyskočil z vozidla a postavil se do 

pozoru, kde stál do doby, neţ jsme začali rozebírat munici a kdybychom jej nevyhnali, stál by 

tam určitě aţ do odjezdu. Jeho vojenský postoj a jednání nasvědčoval tomu, ţe na místo 

přijdou nějací vysocí důstojníci, nepřišli, přijeli šedivou Volhou, její řidič bravurně zacouval 

za vyprošťovací tank, který stál v ose mezi místem výbuchu a štábem posádky. Vyskočil 

z vozidla otevřel kufr a na přední kapotu poloţil postupně dvě přepravky. Z vozidla se 

vysoukal postarší důstojník v bílé chlupaté beranici, to uţ mě mělo trknout, ţe to bude nějaký 

vysoký důstojník, za ním se vyšvihl druhý a potom třetí oba měli brigadýrky. 

      Zpoza nákladního vozu, nevím odkud, přišel štíhlý poručíček, který mě byl povědomý, 

zasalutoval a oslovil mě 

hodností, jako jediný byl 

v bojové uniformě. Kdyţ přišel 

blíţ, poznal jsem ho, 

z dřívějška jsem jej znal jen 

jako Vovku zbrojíře tankového 

pluku, potkali jsme se na trhací 

jámě Ţidlov, kde na výzvu KS 

VB ničil právě tu munici, 

kterou pro nedostatek 

přepravních kapacit neodváţel 

s sebou do SSSR. Pozdravili 
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jsme se jako staří přátelé a on nás pozval k Volze ke svým nadřízeným. U osobního auta 

postávali v krouţku všichni tři důstojníci a polohlasem se o čemsi dohadovali. Kdyţ jsme 

přišli k Volze Vovka podal hlášení tomu důstojníkovi s beranicí, kdyţ se otočil, zjistil jsem, 

ţe se jedná o generála. Vovka nás představil, generál byl velmi srdečný, představil mě svého 

zástupce jménem a hodností jako staršího důstojníka ţenijních vojsk podplukovníka 

Kargašilova a náčelníka ţenijní sluţby pluku majora Mereţkina. Kdyţ představoval poručíka 

tak jsem mu sdělil, ţe se známe jiţ delší dobu z předchozích ničení munice v Ralsku. 

Rozjasnila se mu tvář a pronesl něco v tom smyslu, ţe se nám tak bude dobře pracovat a 

zeptal se Vovky zda souhlasí, abych s ním pracoval. Ten řekl, ţe jsem kapitán, proto bych mu 

měl velet. Generál, jehoţ jméno jsem zapomněl, byl opravdu starý pán, nás všechny pozval 

k přepravkám na přední kapotě, řidič je odkryl a generál nám popřál před těţkou prací dobrou 

chuť. V krabicích bylo všechno moţné, chleba, rohlíky salámy konzervy jablka a v termosce 

káva a čaj. Protoţe mám rád ryby, sáhl jsem po té nejmenší plechovce, abych nevypadal jako 

nenaţranec. Míra Korelus si zakrojil kus salámu. Voják mi podal otvírák a generál pronesl 

„Vot gurman“ dodnes nevím, jestli myslel „labuţník nebo mlsoun“. Protoţe, kdyţ jsem 

otevřel konzervičku zjistil jsem, ţe je plná velkých černých kuliček a já myslel, ţe podle 

obrázku to bude uzený jeseter nebo něco podobného. V tu chvíli jsem je začal nabízet 

ostatním, ale oni mě zarazili, v krabici jich bylo ještě asi deset. Poprvé v ţivotě jsem jedl 

pravý černý kaviár s klasickým moskevským černým chlebem. 

     Přišla řeč na předešlý den a na příčinu výbuchu. Z naší Nivy jsem přinesl obálku fotografií. 

Po kapsách kombinézy jsem začal hledat. Vovka se zeptal, co hledám. Já jsem vytáhl část 

prodřené hadice a vysvětlil moji verzi příčiny poţáru. Byla ochotně převzata. Ještě jsem 

dodal, ţe se pokusíme najít podstatné části freonového hasicího zařízení tanku a bateriový 

spínač. Ţe s velkou pravděpodobností byla příčinou úniku nafty prodřená hadička, bylo 

zřejmé, ale proč nedošlo k automatické funkci hasicího zařízení, mohlo objasnit jen spínací 

zařízení baterií. I kdyţ z řečí vojáků bylo jasné, ţe spínač baterií vţdy vypnuli. 

     Po vydatné snídani jsme odešli k místu výbuchu.  U dna tanku byla na kaluţi vody ještě 

vrstva nafty a oleje, která se přes noc prodrala napovrch. Vzal jsem prázdný kbelík a 

několikrát jsem nabral tuto černou mazlavou směs a vylil do prázdného sudu. Generál si této 

skutečnosti všiml a ptal se, zda nafta hořela, já jsem mu popsal celou včerejší situaci, on asi 

pod dojmem kaviárové snídaně řekl, 

ţe bych si zaslouţil jíst kaviár kaţdé 

ráno a zapíjet vodkou. Kdyţ došlo na 

munici, zejména na její přepravu a 

likvidaci narazili jsme na problém. Já 

jsem navrhl munici zneškodnit 

odšroubováním zapalovačů, 

pravděpodobně podle sovětských 

předpisů se to nesmělo, protoţe 

plukovník Kargašilov řekl „eto 

magut sdělat tolko v remontnom 

zavodě“ a Vovka mu přitakal. 
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Navrhovali munici převézt na střelnici v Přítkově ve stavu nálezu. Po krátké odmlce jsem vzal 

do ruky jeden ostrý granát a nekompromisně řekl, ţe munici, která prošla výbuchem, 

převezeme pouze bez poškozených zapalovačů. Řekl jsem, ţe jsme pod veřejnou kontrolou, a 

ţe na území mimo kasárna nás bude sledovat televize a já televizi slíbil, ţe se můţe podívat 

na munici, která sice vybuchne, ale řízeně. Plukovník s majorem se zeptali, jak to chci udělat, 

já jsem jim ukázal „speciální“ nářadí a oni souhlasili. Všichni se chtěli dívat, já jsem však 

navrhl, aby se dívali z přistaveného tanku, ţe stačí, kdyţ u delaborace budeme jen mi tři já s 

Mírou a Vovkou Prošinem. Všichni důstojníci nasedli do vyprošťovacího tanku a sledovali 

nás dalekohledy. Provedl jsem pro ně instruktáţní odšroubování na takovém místě, aby na 

celou operaci dobře viděli. To asi všem třem stačilo, protoţe Volha brzy odjela a s ní i 

generál. Podplukovník s majorem byli asi na štábu, protoţe přišli aţ při odjezdu. První oříšek 

spočíval ve vyjmutí kumulativních střel ráţe 125 mm z plechového značně deformovaného 

kontejneru za pouţití klasického nářadí montáţních pák a kladiva se to podařilo vyjmout 

všechny tři ostatní, čtyři byly nalezeny v okolí tanku. Jejich černá barva a typ neodlišitelný od 

typu ZP-11 nasvědčoval skutečnosti, ţe jsou cvičné s inertní náplní. To se však potvrdilo aţ 

po odšroubování jejich hlavových zapalovačů. Na spodním obrázku je střela ZP-11 označena 

č, 3. Pravděpodobně se jednalo o tank 

výcvikový, který byl pro cvičné 

střelby vyzbrojen těmito střelami. Pak 

přišla řada na ostré tříštivo -  trhavé,  

devět kusů OF-26 jsme našli na dně 

korby tanku a v karuselu. Pět těchto 

střel na obrázku označených číslem 4. 

bylo v okolí. Předpokládali jsme, ţe 

v tanku  T-72 bývá celkem 39 nábojů z 

toho 22 kusů v otočném zásobníku 

(karuselu) a 17 kusů umístěno různě 

ve věţi a korbě. V karuselu je běţně 14 kusů OF-26, 5 kumulativních a 3 podkaliberní. 

Náboje jsou uloţeny v kazetách kde nahoře je uloţena nábojka Ţ-40, která je shodná pro 

všechny 3 druhy munice a dole střela.   Nikdo však nedokázal přesně říct jaké typy a v jakém 

počtu resp. poměru v tomto tanku byly. V okolí tanku jsme našli pouze 8 kusů 

protipancéřových podkaliberních střel BM-9 a to ještě bez prachového pouzdra. Na obrázku 

jsou střely zobrazeny č. 2. Nábojky Ţ-40 byly rozházeny nejvíce a v okolí jich bylo nalezeno 

celkem 38 kusů samozřejmě spálené s vypálenými elektrickými zápalkovými šrouby GUV-7. 

Na horním okraji kovové 

nábojky byly patrny stopy 

nasvědčující deflagraci 

prachové náplně. Nábojka je 

zobrazena pod č. 1. 

     Z analýzy celkového nálezu 

munice, kde bylo celkem 

nalezeno pouze 14 kusů OF-26 

lze předpokládat, ţe se jedná o 
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munici uloţenou v karuselu. Ostatní tříštivá munice resp. OF-26 s největší pravděpodobností 

vybuchla a byla příčinou rozmetání tanku. 

     Zato nábojů 7,62 mm jsme v pásech a pomačkaných truhlících našli celkem 2500 kusů, 

coţ je o 500 více neţ v tanku bývá. Také nábojů ráţe 12,7 mm do protileteckého kulometu se 

našlo v deformovaných truhlících a potrhaných pásech 800 kusů, opět o 500 více. Zbytek 

dopoledne a ještě chvilku po poledni jsme hledali munici a nakládali do náklaďáku. Kdyţ 

jsme byli hotovi Vovka zavelel vojáčkovi k odjezdu, ten se vystrašeně několikrát pokoušel 

nastartovat studený motor. Zavolal jsem na obvodní oddělení VB ţe za deset minut vyjedeme 

směrem na Přítkov. Museli jsme projet téměř celou Krupkou, ale silnice byla prázdná, 

dopraváci odklonili z celé Krupky všechnu dopravu. Odpoledne probíhala příprava munice ke 

zničení. Přítkovská střelnice byla pěchotní střelnicí v obhospodařování sovětské armády. Uţ 

od samotného rozbřesku byla hustě obklíčena vojáky, kteří do 500 m okruhu nepustili ani 

myš. Naše bezpečnost evakuovala obyvatele z přilehlých objektů. Vzhledem k mnoţství a 

charakteru munice uţ s předstihem ţenisté vykopali, v těţkém terénu na konci střelnice, pět 

jam hlubokých skoro dva metry. Byly to doslova okopy pro stojícího vojáka. Pro metrákové 

chlapy docela úzké zhruba 70 x 70 cm.  Granáty se do jam pohodlně vešly, protoţe předchozí 

výbuch v karuselu je zkrátil o část hlavového zapalovače, který se doslova odstřihl mnohde aţ 

u samého těla předního ogivalu a ve většině je připravil úplně nebo jen o část hliníkového těla 

stabilizátoru. Délka střel se pohybovala od půl metru do 62 cm. Malý problém činilo střelivo 

do kulometu, které jsme museli pro úplné kvalitní zničení vyjmout z kovových zásobníků, 

přestříhat pásy na půlmetrové části a uloţit mezi střely tak aby byl zaručen jejich vzájemný 

přenos detonační vlny. Přesněji řečeno aby bouchl jeden od druhého. V první jámě byly dva 

v ostatních tři. V samotném granátu je 3,148g trhaviny A-IX-2 a sověti, kteří dodali trhavinu, 

ještě do kaţdé jámy přidali asi dvě kila  trotilu (ruské pojmenování TNT). Pěti výbuchy 
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ekvivalentu přibliţně 12 kg TNT jsme zničili 14 tříštivo-trhavých OF-26 a 3300 kusů nábojů 

do obou kulometů. Výbuchy byly utlumeny velkou vrstvou těţké mokré zeminy a tak se 

napovrch mnoho zvuku nedostalo. Mnozí obyvatelé Bohoslova ani toto ničení nepostřehli. 

Sedm cvičných kumulativních střel  ZP-11 jsme společně s osmi podkaliberními odvezli. 

Některé z nich jsou součástí monumentu anebo exponáty vnější expozice. Ničení munice 

proběhlo v televizních novinách ČsT, ze kterého je tento záběr. Po krátkém setkání 

s generálem Naďovičem náčelníkem Správy pro zabezpečení odsunu sovětských vojsk 

federálního ministerstva obrany, kde jsme si ujasnili příčinu celé tragédie, jsme se stihli 

trochu umýt a najíst a v 17 hod. jsme společně s podplukovníkem Kulaginem v poloprázdném 

sále kulturního domu v Krupce odpovídali na nejrůznější otázky starosty pana Riegera a jeho 

zástupce ing. Peška a občanů Krupky a Bohosudova. Jako vţdy oleje do ohně přidal deník SD 

otázkou: „Proč krátce po explozi z kasáren spěšně odjíţděla nákladní auta plně naloţená 

municí“? Po prohlédnutí předloţených fotografií jsem konstatoval a uklidňoval občany, ţe se 

nejedná o truhlíky s municí. Po osmnácté hodině jsme odjeli. 

     Pátek 11. ledna probíhal ve standardním reţimu. Kolem poledního jsme odjeli do Dolního 

Podluţí na střelnici, kde ţáci místní školy, při školní vycházce, našli ruční granát RG-4, jen 

díky přítomnosti učitele se nestal ţádný malér. Při ohledání házeliště granátů jsme našli ještě 

další tři tyto granáty. Zničení jsme provedli na místě asi ve 14 hodin. Měli jsme naspěch, 

protoţe v Krupce bylo plánováno další setkání s občany. Při cestě do Krupky jsme dostali 

hlášení nálezu asi pěti kilogramů pěchotní munice donesené na Obvodní oddělení VB 

v Krupce, nález neměl nic společného se středečním výbuchem. Taková událost s sebou 

přináší právě další nálezy jako ten 19. ledna, den po odjezdu sovětů se našly dva cvičné ruční 

granáty RGD-5. Pravděpodobně si někdo v souvislosti s touto událostí vzpomněl, ţe má 

v kůlně patrony a odevzdal je. Po odjezdu sovětských vojsk do konce ledna jsem byl v Krupce 

a Přítkově ještě několikrát. Mimo to, ţe jsem si odvezl velitelskou věţičku z tanku, která 

leţela v podniku Skloporcelán. Zjistil jsem ještě 5 kusů nábojů do protiletadlového kulometu 

ráţe 14,5 mm na přítkovské střelnici v potoce dvě dělostřelecké miny z války a jednu 

sovětskou protitankovou minu v opuštěných kasárnách. Asi za měsíc jsem se do kasáren 

v Bohosudově vrátil a provedl povrchový průzkum. 
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     Odpolední mítink s občany byl ve stejné reţii jako ten minulý. Převáţná většina, tak jak 

jsem si je vyslechl, projevovala lítost nad zmařenými mladými ţivoty vojáků, kteří se uţ 

viděli doma, protoţe za týden 18. ledna měli natrvalo odjet. Vojáci určitě věděli, ţe hasit 

hořící tank je nebezpečné, poslechli své velitele, ale nebezpečí se jim zaţehnat nepodařilo. 

Jiní se nemohli porovnat s myšlenkou, ţe tato hrozba tady byla celých dvacet let. Já jsem je 

uklidňoval, ţe to není jen záleţitost sovětské posádky, ale ţe i naše kasárna umístěná ve 

městech mají ve své technice munici, která samozřejmě můţe ohrozit.  

     Z ohledání místa výbuchu, které se provádělo ve dnech 9. a 10. ledna paralelně 

s vyhledáváním a zneškodňováním munice byla z původního postavení tanku a následně 

z celkové analýzy rozptýlených trosek tanku, jejich hmotností a mechanické soudrţnosti 

konstrukce tanku zjišťována příčina výbuchu a mnoţství detonované výbušniny. Z výpovědi 

svědků se docela dobře dal sestavit harmonogram činnosti osádky tanku T -72. Jeho tříčlená 

osádka sloţená ze střelce, velitele a řidiče při výbuchu tanku zahynula. Posádka měla jako 

jiné posádky provést přípravu techniky na transport, která spočívala v prohlídce a provedení 

kontroly činnosti všech agregátů, doplnění pohonných hmot, mazacích náplní a další běţná 

údrţba. Všechny úkony byly provedeny před garáţí, kam tank vyjel samozřejmě po celé 

proceduře studeného startu. Po ukončení prací kolem 11 hodiny řidič opět po provedení 

přípravy ke studenému startu nastartoval, ještě chvilku si pohrával s plynem, aby se motor 

ještě trochu zahřál a za vedení střelce zacouval do garáţe, ještě dvakrát sešlápl plynový pedál 

a motor zastavil. Byl v tanku sám. Pravděpodobně během prohlídky zjistil, ţe elektrické 

akumulátory jsou slabší a proto, aby nedošlo k jejich dalšímu vybíjení, vypnul hlavní vypínač 

zdroje. Uzavřel řidičský poklop a prolezl věţí přes střelecký poklop, který nechal otevřený. 

Cestou si ničeho zvláštního nevšiml. Krátce před půl dvanáctou si posádka tanku, se kterým 

zajíţděla do garáţe, všimla kouře vycházejícího z vedlejšího tanku. Jeden z nich vylezl na věţ 

a uviděl plameny. Okamţitě se rozjela protipoţární mašinérie, řidič hořícího tanku si ihned 

uvědomil, co způsobil vypnutím baterie, chtěl vlézt do tanku a baterky zapnout, uviděl však 

plameny, které mu zabránily vniknout do útrob hořícího tanku. Po chvilce přijel k otevřeným 

vratům vyprošťovací tank, který přivolal duchapřítomný nadporučík Lvov, zapřáhl hořící tank 

a vytáhl před garáţe. Přivezli také poţární cisternu, byla to asi dvoukubíková nádrţ jejíţ dno 

sahalo do výše kolem dvou metrů, voda vytékala samospádem hadicí podobnou té, kterou se 

nasávají fekálie. Poţární druţstvo nalilo vodu do tanku, ta však okamţitě vytekla netěsným 

nebo otevřeným nouzovým poklopem poté zalilo prostor motoru. Jeden z důstojníků se 

pokoušel pod tankem uzavřít poklop. V této době došlo k vzbuchu pravděpodobně jedné 

spalitelné náplně podkaliberní střely o celkové hmotnosti nitrocelulózového prachu 9,98 kg. 

Tlak tohoto vzbuchu, jednak vymetl mechanika z pod tanku pod druhý tank stojící u oplocení 

a tak mu pravděpodobně zachránil ţivot, i kdyţ byl zraněn. Výbuch ale také pořádně vystrašil 

hasící vojáky natolik, ţe od hořícího tanku utekli. Aţ jeden z velících důstojníků vylezl na 

tank a zjistil, ţe by se mohlo v hašení pokračovat. Plocha před garáţemi tomu doslova 

vybízela, protoţe vedení útvaru před předpokládaným odjezdem začalo rozebírat nádvoří 

tvořené silničními panely a na ploše byla vrstva kvalitního nezamrzlého písku. Velitel zavelel 

hasit tank pískem. Kolik bylo lopat, tolik bylo hasících vojáků, byly jich desítky. Několik 

minut zasypávali tank a na velitelské věţi stál stále velící důstojník a pouze střeleckým 
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vstupem do tanku se sypal písek. Střelecký poklop byl uzavřen a asi nikdo neměl u sebe 

kličku, aby jej odemkl. Západka se teprve výbuchem případně dopadem odlomila. 

     Druhý den ohledání se podařilo potvrdit, co bylo příčinou poţáru. 

Kdyţ posádka kontrolovala a zejména startovala tank, pouţila pro 

ohřev medií topné zařízení takzvaný „bufík“. Je to zařízení, které 

vystřikuje naftu na ţhavící svíčku, která páry nafty zapálí a ty ve 
výměníku ohřívají medium v chladící soustavě a olej v motoru. 

Přívodní pancéřovaná hadička pro naftu byla při nálezu prodřená a 

perforovaná, protoţe mým oborem kriminalistické expertízy byla také 
mechanoskopie a defektoskopie, mohl jsem z největší 

pravděpodobností vyloučit poškození přívodu nafty do bufíku 

následkem výbuchu. Ještě, ţe jsem si tu hadičku vzal a brzy ráno pod 

mikroskopem prohlédl.  Vytékající nafta zahořela na části textilie, coţ 

potvrzoval i jeden z vojáků, který slyšel, ţe tam něco doutná. Bylo to 

po prvním vzbuchu. Souběh náhod přispěl k tomu, ţe poţár nemohl být 

uhašen díky vypnutým bateriím. Poţární zařízení je automatické s 

moţností trojnásobného pouţití má 3 láhve freonu 114 V2. V tanku je 
celkem 12 poţárních snímačů, které dávají elektrický impulz pro 

ovládací zařízení. V tanku byl také umístěn hasicí přístroj, který byl 
nalezen poškozený a prázdný 42 m od místa výbuchu. V případě 

funkčnosti poţárního zařízení by v několika sekundách došlo k uhašení 

hořící nafty. Nafta však hořela přibliţně 20 - 25 minut. Plameny působily pravděpodobně na 

prachovou náplň podkaliberní střely, která je umístěna nad bufíkem a způsobily tak její záţeh 

a deflagraci, která mohla poškodit přívod nafty natolik, ţe počala plným průměrem 

přívodního potrubí vytékat a hořet u motorové přepáţky podpořená s největší 

pravděpodobností větším mnoţstvím další podpůrné hořlavé látky jakou mohla být textilie. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Místo výbuchu munice 
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Střely OF-26 zůstaly, díky konstrukčnímu uložení v prostoru karuselu. Pod levou střelou leží 

podkaliberní střela již bez prachové náplně a oddělitelných částí. 

 

     Poţár v malém prostoru je specifický tím, ţe vyrobené teplo není kam odvádět a tak se 
kumuluje a teplota roste i nad teplotu hoření, i kdyţ v našem případě teplota hoření nafty, 

která se pohybuje kolem 300°C přesahuje teploty vzbuchu výbušnin pouţitých v tankové 

munici. To se také tak stalo. Plameny hořící nafty „ohřály“ tělo dělostřeleckého granátu OF-

26 natolik, ţe v trhavině A-IX-2 došlo k překročení teploty vzbuchu hexogenu pohybující se 

kolem 260°C a střela detonovala. Detonační vlna přeskočila na další dvě těsně sousedící střely 

a celkové mnoţství 10,2 kg trhaviny společně s přibliţně dalšími 275 kg střelného 

bezdýmného prachu dokázalo rozmetat tank. K lepší destrukci přispěla i voda v motorovém 
prostoru, čemuţ napomohla její nestlačitelnost. 

     Věţ tanku o hmotnosti kolem 11 tun je prakticky poloţena na kuličkové dráze, a která je 

jen málo soudrţná s korbou tanku, odletěla do vzdálenosti 78 m ve směru, kterou jí udal 

výbuch granátů v motorové přepáţce.  Uzamčená střelecká věţička se utrhla v ozubení a nesla 

s sebou tělo velícího důstojníka. Ještě několik let vykazoval její povrch sešinuté stopy gumy 

od podráţek bot. 

 

     Prohlédnete-li si předchozí fotografii, asi vás překvapí stav po výbuchu. Téměř přes 
polovinu střel OF-26 zůstalo v karuselu nebo v jeho blízkosti. Je pravda, ţe při poţáru nafty 

na dně tanku jsem lopatou částečně změnil jejich polohu. Hlavně těch, které vyčnívaly 

z hořícího povrchu. Příčinou tohoto stavu je samotná konstrukce otočného podavače 
(karuselu) jehoţ horní strana plní funkci krytu a munice je uloţena ve dvou řadách nad sebou 

tak, ţe střely jsou vespod přední částí ke středu, kde se nachází paměťová jednotka. Při 

výbuchu střel OF-26 v motorové přepáţce došlo ke značnému nárůstu teploty povýbuchových 

zplodin trhaviny A-IX-2 její sloţení je 73% RDX (hexogen) 23% hliníkového prášku a 4% 

vosku. Teplota exploze pohybující se kolem 3400°C zapříčinila okamţitou deflagraci, resp. 
detonaci bezdýmného nitrocelulózového trubičkového a sedmiděrového  prachu 

polospalitelných nábojek Ţ-40 a prachových náplní podkaliberních střel BM-9. Právě proto, 

http://en.wikipedia.org/wiki/RDX
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ţe nábojky byly nad střelami OF-26 nedošlo k jejich rozmetání do širokého okolí, jako tomu 
bylo u ocelových částí nábojek. 

Jakou konstrukci má karusel, vidíme na přiloţeném a popsaném nákresu. 

 

T - 72 nákres karuselu      

 

 

1. rukojeť diskové brzdy; 

2. určení polohy; 

3. ruční pohon; 

4. třídící jednotka; 

5. paměťová jednotka; 

6. ovládače nabíjecího otvoru; 7. kryt; 
8. rámová konstrukce; 

9. elektromechanický pohon; 10. brzda; 
11. spojka ručního pohonu. 

 

     Pro orientaci průběhu výbuchu jsem připravil náčrtek uloţení munice v tanku T-72 

s vyznačením poţáru a detonující a deflagrující munice. V následujícím snímku je 

dokumentována skutečnost rozloţení střel OF-26. 
 

 

 
 

     Na samém konci celé akce jsme se sešli v úzkém kruhu na štábu 280. gardového 

motostřeleckého pluku. Nebylo co oslavovat, stále jsme všichni měli před očima vojáky 

pobíhající po prostoru místa výbuchu. Stále mám před očima chlapce původem někde od 
mongolských hranic, jak se shýbá nad nosítky přikryté krvavou celtou. Odkrývá jednu plachtu 

za druhou, aţ asi u čtvrté klekl k černovlasé hlavě vojáka a začal řečí, kterou jsem neznal, 

nebyla to ruština, volat jméno a něco povídal a plakal do doby, neţ ho jiný voják odvedl. 
Takových obrazů měl kaţdý z nás plnou hlavu. Je pravda, ţe na ţal se vţdy osvědčila dobrá 

vodka, utlumí silné pohnutí. Několik stakanů s průvodním proslovem padlo. Připili jsme všem 

těm bezejmenným hrdinům za jejich hrdinství pokusit se všemi dostupnými prostředky 

zamezit nejhoršímu. Někdy ani snaha a hrdinství nestačí, fyzikální a chemické zákony jsou 

nepřekonatelné, teplota vzbuchu trhaviny je dána, a nelze ji překročit. Jedna sklenička vodky 

padla také na úspěšné provedení zneškodnění a likvidaci munice. Podplukovník Kargašilov se 
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zeptal, proč jsem celou akci dělal sám, ţe to bylo jejich „dělo“. Po další sklence jsem mu řekl, 
ţe nerad chodím od rozdělané práce, a kdyţ mě osud přivedl na toto místo, musel jsem 

pokračovat a všechno dodělat. Podplukovník Kulagin děkoval všem za odvedenou práci, za 
zničení munice, ale také za zjištění příčiny výbuchu. Pak padly ještě asi dva stakánky. Kdyţ 

se mi někdo zeptal, jak se mohou odvděčit. Měl jsem jen jedno přání, aby mi nechali školní 

munici z učeben v Kuřívodech a na Vrchbělé. Domluvili jsme se s Kargašilovem na termínu 

1. února a on slib splnil. Kdyţ jsem si ten den pro munici přijel, musel jsem ji navozit na 

obvodní oddělení VB v Mimoni abych jí všechnu zajistil. Munici, kterou jsme takto získali, 

zejména její technické řezy jsme později vyuţili na učebně pyrotechniků v asanačním odřadu 

v Mimoni a nyní tvoří část expozice pyrotechnické asanace Ralska a je také součástí 

pyrotechnického školicího střediska Policie. Kdyţ jsme dopili poslední skleničku, přišel písař 
s protokolem, abychom jej podepsali. Opomenul jsem chybu v deklarované ráţi munice 122 

mm oproti správné ráţi 125 mm a podepsal. Dostal jsem jednu kopii, rozloučil jsem se, a 

odjel. 

 
 

     Někdy v květnu jsem měl telefonát z kanceláře náměstka ministra vnitra, ţe mě sovětská 

armáda navrhuje na vyznamenání. Doslova mi řekli „vy byste přijal vyznamenání od 

okupačních vojsk?“ co jsem měl odpovědět. Kdybych řekl ano, asi by to bylo mé poslední 

vyznamenání. Do důchodu zbývalo 11 let… Na rozdíl od hasičů se nám ţádného uznání 
nedostalo. My pyrotechnici jsme na to zvyklí. Nikdy jsem tuto práci nedělal pro peníze nebo 

slávu vţdy šlo jen o to, aby munice a výbušnina nezpůsobila újmu na zdraví lidí. Tato práce 

mě naplňovala po více neţ 30 let. A rád si na některé, byť i tragické události zavzpomínám. 
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Někdy se musela munice odnést i s přítěžkem, který byl výbuchem doslova přilisován. 

 

 
 

Při ohledání bylo druhý den vylidněno. 
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Kumulativní cvičné střely ZP-11 nám vrásky nedělaly, dlouhá léta zdobily kancelář 

ústeckých pyrotechniků až do doby jejich zrušení. 

 

 
Jedna ze střel ZP – 11 doletěla až k betonové ohradě areálu posádky 280 gardového 

motostřeleckého pluku 
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Nakládání těchto střel bylo jednoduché. 

 

 
 

Vydolovat tříštivo-trhavé střely OF-26 ze zmuchlaného plechu bylo horší, dlouhá montpáka 

řeší problém, s kumulativními nebylo tolik práce i když tato hromádka plechu měla určitě 

víc než 150 kg a uchovávala i kulometné náboje. 
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 Štěstí nám přálo, většina ostrých střel OF-26 byla na povrchu země, ale se značně 

poškozenými zapalovači a bez stabilizačních křidélek. 

 

 
 

Louže oleje a nafty ještě dlouho upozorňovala na předchozí nebezpečí jejího hoření. 
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     S dvacátým výročím této tragédie vyuţilo naše občanské sdruţení Český svět – Ralsko 

skutečnosti, ţe jedním z exponátů naší vnější expozice je věţička z tanku a připravilo 

obrazovou a tuto písemnou informaci. Ať má na pobyt sovětských vojsk kaţdý svůj osobní 

svobodný názor, nemůţe opomenout tuto poslední tragickou událost. Ti mladí chlapci si 
zaslouţí naši vzpomínku. 
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Nejsme sami. Na hřbitově v Krupce je pomník k této události, kam chodí nejen místní 

obyvatelé ale i spoluslouţící vojáci. Místní si totiţ s odstupem času začali uvědomovat, ţe 

těch 17 statečných, tím, ţe vytáhli tank z garáţe od uskladněné munice, zachránili mnohé 

ţivoty občanů Krupky. Jejich hrdinství je nesporné, zejména pak nadporučíka Lvova, který se 

rozhodl jako správný velitel. 
 

 
 

 
 

Václav Bilický   


