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OTVÍRÁNÍ TAJNÝCH SEJFŮ 

     Nastala doba, kdy již mohu uveřejnit některá dlouho utajovaná fakta. Protože jsem celý 

svůj pracovní život a ještě doufám zasvětím i zbytek důchodu své profesi pyrotechnika, 

vracím se o 60 let zpět. Nejde jen o statistická čísla, jde o životy lidí a zejména životy dětí a 
mládeže. Dnešní doba popisuje padesátá léta s nadmíru odlišným způsobem. Národ je 

rozpolcen názory na tuto dobu. Světlo světa spatřuje po 60 letech dokument s ryze 

statistickými údaji, takže jej nelze považovat jako vybájený Státní nebo Veřejnou bezpečností 

pro účely tehdejší propagandy. Pamětníci a mnozí poškození si mohou na některé události 

vzpomenout, neboť se hluboce vryly do historie jejich rodin, měst a obcí. Jde o roky 1951 a 

1952. I když jsem v mnohém nesouhlasil s Honzou Hlaváčkem, protože odstranil 

pyrotechnické experty a expertizy z kriminalistického ústavu, tak si dovolím převzít část jeho 

výroku, který nám podobným vychází z duše: „nejsem žádný historik ani badatel typu Dr. Žáčka, 
který i z pozitivních faktů vztahujících se k éře socialismu dovede vykřesat zločin proti 
demokracii…,  výklad dějin vždy náleží vítězům (to platilo, platí a platit bude), bez ohledu na to, 
jestli se přičinili, anebo se jen vychloubají cizím peřím. V dané chvíli k vítězům nepatřím.“ 

   Nesnažím se o tendenční vysvětlování svého postoje a přesvědčování o správnosti mého 

osobního názoru. Každý si může svobodně zhodnotit, co bylo zapříčiněno pozůstatky války 

nebo tzv. 3 odbojem, za který jsou tehdejší aktéři v současné době odměňováni. Chci 
poukázat na skutečnost, že také pyrotechnika byla aktérem té doby. 

     Tímto dokumentem bych chtěl také doložit, když ne datum, tak praktickou dobu vzniku 

pyrotechnické služby SNB potažmo Policie ČR. Po roce 1989 se pokusili tendenční 
představitelé pyrotechniků u Policie ČR postavit praktický vznik pyrotechnické služby ještě 

před únor 1948 a deklarovat tak její vznik mimo období vlády KSČ. Paradoxní až úsměvná je 

skutečnost, že každý pyrotechnik SNB zestárl za svou službu o 5 let, respektive se jeho služba 

o takovou dobu, díky politickým změnám v roce 1989, prodloužila. Když po 20 letech od 

sepsání předkládaného dokumentu (1952) nastoupili noví pyrotechnici po absolvování kurzu 

na svá místa, obdrželi v roce 1977 plaketu s odznaky k 25 výročí založení pyrotechnické 

služby, následovaly roky 1982 a 1987 se svým 30 a 35 výročím. Chybějící desetiletí bylo 

právě nahrazeno velkým skokem a v roce 1998 se slavilo 50 výročí a v novém tisíciletí 2004 
už 55. Po roce užívání důchodu jsem byl pozván v roce 2008 na oslavu 60 výročí. Po mnoho 

let jsem byl hrdý na to, že pyrotechnická služba u SNB vznikla v den mých pátých narozenin. 

Ale už k zažloutlému, na psacím stroji psanému spisku, jehož doslovný opis bych chtěl 

představit. Začnu netradičně od předposlední strany, která jako úvod je ilustrativnější: 

 

     „Jako důsledek poslední světové války zůstalo po německé 
armádě na našem území velké množství vojenské munice a výbušin 
všeho druhu a v mnohých případech nastražené, která se stává 
velkým nebezpečím při jejím náhodném nálezu obyvatelstvem, 
hlavně pak dětí. 

     Tato vojenská munice jest nebezpečím nejen pro ohrožení 
života při náhodném nálezu, ale stává se tak snadno 
dosažitelným zdrojem výbušin pro páchání trestných činů a to 
jak proti životu čelných osob státu a různých veřejných a 
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politických funkcionářů, tak i proti státnímu, družstevnímu a 
soukromému majetku. 

     Tak na příklad dne 24. května 1951 byl podniknut 
teroristický útok na předsedu JZD v Jakubových Valech, okr. 
Sabinov, ručním granátem. 

     Dna 29. prosince 1951 byl v okrese Polička proveden 
teroristický útok na újezdního tajemníka neznámým pachatel 
rovněž pomocí ručního granátu. 

Dne 31. října 1952 byla vložena nástražná nálož do palivového 
dřeva patřícího předsedovi JRD a MO KSS ve Vyš. Olšové, okr. 
Stopkov za účelem destrukce v kamnech a zranění předsedy. 

Dne 4. prosince 1952 nastala destrukce v kamnech okrskového 
zmocněnce SNB v Mělnické Vrutici, okr. Mělník, kterou pachatel 
nastražil a zhotovil z nálezu vojenské munice. 

     Rovněž proti státnímu a družstevnímu majetku jest 
zaznamenána celá řada případů, kdy této poválečné munice a 
výbušin bylo použito jako na příklad: 

     Dne 7. října 1951 byly při rozorávání mezí JZD III. 
stupně v Horní Lhotě, okr, Březno ponechány pásové sovětské 
traktory na poli přes noc čehož využil pachatel a přiloženou 
náloží pocházející z vojenské munice, tyto demoloval. 

     Obdobný případ se stal v Cehanicích, okr Písek, kdy opět 
byl ponechán secí stroj STS přes noc na poli a který též 
pachatel nalezenou poválečnou výbušninou demoloval. 

     Tyto destrukce páchané třídním nepřítelem byly 
zaznamenány v roce 1952 na železném stožáru dálkového 
elektrického vedení v Olomouci a na elektrickém sloupě 
v Praze. 

     Při šetření těchto případů jednalo se většinou vždy o 
použití výbušin nebo munice získaných z nálezů na našem území. 

     Z tohoto důvodu možnosti získání výbušnin a munice ze 
zdrojů našeho státu jako poválečných nálezů, jakož i nebezpečí 
při jejich náhodném nálezu obyvatelstvem, bylo přikročeno 
k vyškolení některých příslušníků SNB na odborné pyrotechniky, 
kteří byli v květnu roku 1952 zařazeni na všechny KS VB. 

     Dle přiloženého seznamu zabitých a zraněných osob 
následkem nálezu munice výbušnin za rok 1951 a 1952 jest pak 
patrné snížení počtu zabitých a zraněných v roce 1952 oproti 
roku 1951. K tomuto vyškolení příslušníků SNB bylo přikročeno 
vzhledem k tomu, že vojenští pyrotechnici mnohdy ke svým jiným 
úkolům nemohli tyto nálezy munice ihned odstranit a stávalo se 
tak nebezpečí zranění osob, nehledě k tomu, že se mnohdy 
jednalo o munici, která měla přímý vztah k trestnému činu. 
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     Jako přehled preventivní činnosti odborných pyrotechniků 
SNB za červenec, srpen a září 1952 uvádím následující množství 
zničené munice a výbušin: 

  

1 Různá pěchotní munice 17.040 ks 

2 Výrobky civilní pyrotechniky 28 ks 

3  Různé iniciátory 14.397 ks 

4  Průmyslové trhaviny 2.632 ks 

5 Vojenské trhaviny 87 Ks 

6 Náboje pro velkorážové kulomety 3.732 Ks 

7 Různé ostré ruční granáty 1.334 Ks 

8 Různé dělostřelecké náboje 473 ks 

9 Různé dělostřelecké miny 360 Ks 

10 Pancéřová pěst 143 ks 

11 Výmetná ostrá trubice pro pancéřovou 
pěst 

2 ks 

12 Pancéřovnice 10 ks 

13 Protipěchotní mina 1 ks 

14 Protitanková mina 21 ks 

15 Letecké pumy od 14 kg – 500 kg 41 ks 

 

     Mimo shora uvedené ničení poválečné munice výbušin, jsou 
odbornými pyrotechniky SNB prováděna rámcová opatření v tom 
kterém kraji, dle množství výskytu munice a výbušnin a to jak 
upozorňováním národních výborů, tak přednáškami pro školní 
děti v mnohých případech ve spolupráci s různými institucemi 
jako pojišťovny a podobně. 

     Rovněž při prováděném školení příslušníků SNB jsou tito 
upozorňováni na důležitost včasného hlášení každého nálezu 
munice a výbušin. Hlavní správa veřejné bezpečnosti rovněž 
v roce 1951 písemně upozornila ministerstvo školství věd a 
umění na nebezpečí nález munice a výbušin v rukou dětí a bylo 
žádáno o periodické provádění přednášek učitelů pro školní 
mládež. Ministerstvo školství zaslalo průpis vypracované 
přednášky pro školní mládež, která svým obsahem vyhovovala pro 
školní mládež jak postupovat v případě podezřelého nálezu.“ 
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V následujících tabulkách jsou zajímavé případy celý soubor je v kopii originálu prezentován 

zvlášť 

 

 

kraj datum příčina zabito zraněno 

Praha 1.1.1951 exploze v bytě – trhavina v kamnech 0 0 

 1.4.1951 exploze v hutích – granát v tavící peci 0 7 

 19.4.1951 Exploze rozbušena zemi při kopání štoly 0 1 

 23.4.1951 Explozena koupališti – učeň při pokusu s 

výbušinou 

0 1 

 21.5.1951 Kočovný vůz – domácky zhotovená výbušina 0 2 

 3.6.1951 Exploze výbušky mladiství 0 0 

 18.6.1951 Sabotáž na sloupu elektrického vedení 0 0 

 19.6.1951 Exploze zapalovače letecké bomby 1 0 

 1.7.1951 Nález náboje OTGN 20 mm 0 2 

 21.7.1951 Nález rozbušky v chatě 0 0 

 23.8.1951 Nález ručního granátu dětmi a exploze 8 5 

 29.8.1951 Nález protitankové miny magnetické před 
farou 

2 3 

 1.10.1951 Na silnici nástražná dámská rtěnka /zabito 
kuře/ 

0 0 

 11.9.1951 Zranění por. SNB při školení nástražné nálože 0 1 

 14.10.1951 Exploze průmyslové trhaviny nastražené v biografu 0 0 

 22.10.1951 Exploze trhaviny v kamnech obytné místnosti 0 1 

 22.10.1951 Exploze na trati pěti železničních návěstních rozbušek 0 0 

 26.10.1951 Exploze v kamnech výrobku civilní pyrotechniky 0 1 

České 

Budějovice 

17.3.1951 Exploze v kovárně při manipulaci s municí 1 0 

 19.4.1951 V obytném domě děti rozebíraly rozbušku 0 1 

 4.5.1951 Exploze důlní nálože v kamnech 0 0 
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 20.8.1951 U rybníka děti kde děti se snažili rozebrat rozbušku 0 1 

 21.10.1951 Sabotáž na secím stroji trhavinou z nálezu 0 0 

 28.11.1951 Na popelišti nalezena rozbuška  0 1 

Plzeň 3.2.1951 Exploze v byte – rozbuška v kamnech 0 1 

okres datum příčina zabito zraněno 

Plzeň 21.2.1951 Ve slévárně – rozbuška ve šrotu 0 1 

 27.4.1951 Na hřišti nález granátu dětmi 0 1 

 28.4.1951 Před Škodovkou odhozený granát 0 1 

 21.12.1951 Exploze granátu ve Škodovce ve šrotu 1 1 

Karlovy 

Vary 

8.5.1951 Exploze rozbušky použité za klín do násady 0 1 

 26.5.1951 Exploze ve stáji při manipulaci s nábojem 20 mm tříšť. 1  1 

 26.5.1951 Povoz najel na munici 0 0 

 25.11.1951 Nález rozbušky dětmi 0 1 

Ústí n/L. 29.3.1951 Nález rozbušky dětmi v kamenolomu 0 2 

 27.3.1951 Dítě nalezlo rozbušku v bytě 0 2 

 1.4.1951 Exploze granátu před školou při pálení listí 0 0 

 5.4.1951 Exploze v dílně ČSD při manipulaci s iniciátorem 0 1 

 7.4.1951 Exploze v bytě dítě naletlo ruční granát 1 0 

 15.8.1951 Exploze v zahradě děti nalezli rozbušku 0 2 

Liberec 7.4.1951 Dítě nalezlo ruční granát 1 0 

Hradec Kr. 15.4.1951 Dítě nalezlo rozbušky 1 0 

 1.5.1951 Při trhání pařezu 0 1 

 25.11.1951 V bytě neznámá trhavina v kamnech 0 0 

Pardubice 27.3.1951 Exploze rozbušky   0 1 

 

     Za rok 1951 bylo následkem neodborné manipulace s nalezenou 
municí zabito 58 osob, z nichž převážná většina jsou děti a 
zraněno 123 osob většinou mladistvých. 
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Tak opravdu nevím, zda v roce 2012 oslavíme již podruhé 60. výročí 

pyrotechnické služby resp. pyrotechnické činnosti v SNB a Policii ČR. Podle 

mého názoru tato činnost vznikla právě v červnu 1952, kdy takoví pyrotechničtí 

velikáni jako v té době byl Jaromír Fleger, Zdeněk Vosyka, Jiří Plánický ostatní 

mi určitě odpustí, že je nejmenuji. Jaromír Fleger jako pyrotechnik hlavní 

správy VB v roce 1952 by nepsal jménem 9. oddělení, ref. 41 statistiky zpětně 

v roce 1952 za rok 1951 a nejen statistiky, ale také tajné přehledy explozí při 

výrobě výbušnin. 

 

V.Bilický 

 

 

  

 

 

  

 


