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     Německé střelivo do leteckých palubních zbraní a protiletadlových kulometů vycházelo 
zejména z konstrukčních moţností samotných zbraní s ohledem na konstrukční moţnosti 

samotných letadel. Zpočátku byly u leteckých palubních zbraní pouţívány ráţe 13 mm (13x64 
u MG 131) i kdyţ zbytek světa uţíval ráţi 12,7 (SSSR 12,7x108, Itálie „Breda“12,7x81). 

Střely 13 mm pro MG 131 El byly celkem v devíti provedení a ţádná z nich neměla 

autodestrukci. Trhavá střela je plněna pentritem o hmotnosti 1,17 g, trhavina se vyskytuje 

ještě u střely zápalné, která má dvě verze stopovek (svítící a doutnavou) a obsahuje 0,9 g 

pentritu a 0,3 g elektrontermitu. Ostatní tři, resp. čtyři typy zápalných střel, ať jsou jiţ s náplní 

ze směsi nitrátu baria, hliníku a hořčíku nebo potom jako průbojný zápalný s obsahem 

fosforu, byly pouţívány jako nosiče zápalného účinku, jediná průbojná střela s doutnavou 

stopovkou byla také schopná zapalovat lehce zápalné cíle.  Všechny typy střel měly své 
protějšky ve cvičné verzi a tam u střely trhavé se stopovkou (Sprgr L´spur Űb m.Zerl) byla  

pyrotechnická autodestrukce černého prachu s jedním gramem pentritu. Tady naplatí, ţe šedě 

obarvené střely s maketou zapalovače označené jako cvičné jsou bezpečné. Střely pouţívaly 
zapalovače AZ-1531; 1532; 1535 nebo roznětku v plechové čepičce 1465. U cvičné trhavé 

střely byly ţluté pásky dva, jeden nad vodící obroučkou pro označení stopovky, druhý pod 

maketou zapalovače pro označení autodestrukce, která proběhla po jedné sekundě po výstřelu. 

     Druhou významnou ráţí palubních zbraní německých letadel bylo 15 mm – 15 x 96 pro 

MG 151/15 nejrozšířenější střelou této ráţe je Brsprgr-L´spur m. Zerl., česky řečeno zápalná- 

trhavá střela se stopovkou a autodestrukcí, která obsahovala 1,9 g pentritu a 1,3 g 

elektrontermitu se zapalovačem AZ 1551 nebo 1552. Střely byly ještě ve variantě průbojně 

zápalné a zápalné.  
     Přes relativně vysokou úsťovou rychlost střely ráţe 15 mm, 

(960 m/s) byla účinnost slabší a proto se přikročilo k pouţívání 

ráţe 20 mm, kterou Němci značili svým klasickým 

centimetrovým označením (2 cm). Přestoţe konstruktérů a 

výrobců zbraní bylo více, konstruovali střely mnohdy shodně 

nebo velmi podobně. Základními palubními zbraněmi byly 

kulomety resp. kanony Becker 20 x 70 se střelou v délce 81 mm, 

Oerlikon 20 x 80,4 se střelou  v délce 80 mm pro MG FF, FFM a 

FFAE a v neposlední řadě Mauser 20 x 81,8 se střelou v délce 

83,4 mm pro MG 151/20. Střely leteckých palubních zbraní se 
nijak nevymykaly svým šablonování a barevným značením střel 

zavedenému standardu. Tříštivé střely byly vţdy ţluté, zápalné 

měly modrou barvu a pancéřové byly černé nebo původně 

kovové (2 cm Pzgr-40) a nad vodící obroučkou měly červený 

prouţek označující stopovku, střely bez tohoto označení byly 
bez stopovky. V roce 1941 bylo prokazatelně zjištěno, ţe 

červená barva pásku stopovky na střele byla nahrazena páskem 

ţluté barvy zejména u Pzgr. Střela 2cm Brgr Ph u Flak 30/38 má 
stopovku značenou prouţky nad vodící obroučkou v pořadí červený a ţlutý. Stopovky jsou 

v pojmenování střel značeny jako L´spur (Leuchtspur) česky řečeno „svítící stopovka“ nebo 

Gľspur (Glimmenspur) česky „ doutnavá stopovka“.  
     Samotná autodestrukce iniciovaná zapalovačem je pojmenovaná jednak Zerl-Fg, Zerleger 

mit Fleigewicht  česky - autodestrukce na mechanickém principu nebo Zerl-Pv, Zerleger mit 

Pulver, česky - autodestrukce pyrotechnická, je vţdy součástí značení zapalovače (2 

cm.Kpt.Z.Zerl.Fg. nebo ZZ 1505A). Na těle střely je autodestrukce značena dvojím 

způsobem, jednak zeleným prouţkem u přechodu k zapalovači a tam kde není zapalovač byla 

na těle litera velké „Z“ zejména v bílé barvě. Na tělech střel se dále vyskytují jiná označení 

zejména pro typy střel s ohledem na jejich účinnou náplň  „M“ značí tříštivou střelu 
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s tenkými stěnami z německého 
„Minengeschoss“ působící víceméně tlakem 

výbuchu trhaviny; „Ph“ nebo „El“ jsou 
označeny zápalné náplně střel 

(fosfor,elektron). Šablonování na tělech střel 

je prováděno v černé nebo bílé barvě, 

neobvyklé není ani červené šablonování. 

 

Zapalovače pro maloráţové střelivo. 

 

     Zlikvidovat nebo dočasně, nejlépe však 
trvale, vyřadit z boje nepřátelské letouny nebo 

jiné cíle byl jedním ze základních cílů 

maloráţového střeliva. Samotné střely se v cíli projevovaly svým střepinovým účinkem nebo 
přímo detonací trhavé náplně střely. Toto se mohlo stát pouze v případě přímého zásahu nebo 

v bezprostřední blízkosti cíle, proto se vývoj zapalovačů ubíral cestou vysoké 

citlivosti na náraz. Tento bezpochybně důleţitý technický poţadavek musel být 

eliminován zejména v době přepravy obrovského mnoţství nábojů, které si 

kaţdá maloráţová zbraň vyţaduje.  

     Bezpečnost zapalovačů pak byla vyţadována zejména při samotném výstřelu, 

kde musela být vyloučena moţnost předčasného výbuchu v hlavni a především 

po opuštění hlavně do vzdálenosti nejméně 5-10 m od jejího ústí. Takzvaná 
masková jistota byla pouţita všude tam, kde to jen bylo moţné a byla vytvořena 

nejprve prachovou pojistkou u zapalovače AZ 1501 u jeho následovníka AZ 

1502 byla řešena mechanicky odstředivými pojistkami s hmotností, která mění 

polohu těţiště v okamţiku odjištění.  

     Nárazový mechanismus a jeho okamţitá funkce je ve všech druzích 

zapalovačů zajištěna pojistkami na principu působení odstředivých sil. 

Nosným mechanismem tohoto zařízení byla takzvaná prstencová pruţina, u 

zapalovače AZ 1502;1551; 1552; ZZ 1505, 2cm Kpf. Z. 46 a 2cm Kpf. 

Z.Zerl.Fg která se vţdy téměř stoprocentně rozvinula, ať jiţ byla mosazná 
nebo hliníková a měla 10 nebo 13 závitů. 

     Ve všech typech zapalovačů, které nemají rozbuškové pojistky, (rozbuška 
není v těle zapalovače izolována od počinové náplně nebo trhaviny) se 

pouţívají standardní nápichové kombinované rozbušky aţ do 

ráţe 37 mm, kde nemuselo být vzhledem k trhavinové náplni 

(flegmatizovaný pentrit) pouţito speciálních rozbušek a 

počinových náplní.  

     Letecké souboje a obzvlášť protiletecké boje byly prováděny mnohdy nad 

hlavami vlastních vojsk, proto zde byl poţadavek na zvláštní zařízení, které 

přivede střelu k výbuchu ještě ve vzduchu nejpozději na její sestupné dráze. 
Značné mnoţství typů střel řešilo svou autodestrukci přes samotné trasovací 

zařízení tzv. stopovku, kdy po jejím dohoření došlo k iniciaci vlastním 

plamenem rozbušky a vzápětí trhavinové nebo zápalné sloţe. 
      

     Tam, kde však stopovky nebyly, převzal tuto funkci zapalovač ve verzi 

pyrotechnické nebo mechanické na principu úbytku rotační rychlosti střely. 

AZ 1502 
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     Zapalovač ve většině případů vţdy tvořil přední ogival střely coţ 
zlevňovalo výrobu střely, ale naopak značná sloţitost řady součástek, a 

v neposlední řadě samotných těl zapalovačů, nutila konstruktéry 
k jejich výrobě výlučně z barevných kovů. 

     Také maloráţové protipancéřové střely měly své dnové 

zapalovače, které vesměs pouţívaly úderky s pevnou pojistkou, 

která se uvolňuje teprve při dopadu střely na pancíř jiný, měkčí 

dopad měl za následek vţdy selhač. Dnové zapalovače pro 20 

mm střelivo neměly ţádné technické pojmenování a také vesměs 

neměly prachové zpoţďovače. Zpoţdění při průrazu různě silných pancířů bylo 

docilováno různým stupněm deformace rozříznuté měděné objímky úderky, 
čímţ se vytvářelo automatické brţdění úderky při jejím přesunu k roznětce. 

Doba zpoţdění byla vzhledem k rozdílnému stupni deformace vţdy jiná. Jiným 

typem dnového zapalovače bez prachového zpoţďovače je zapalovač na 
principu plynového dynamického zpoţďovače, který spočívá v tom, ţe plyny 

vytvořené při výbuchu roznětky jsou nejprve hnány do zvláštní komůrky, kde expandují a 

částečně se ochladí a pak jsou malým kalibrovaným otvorem vedeny k rozbušce, která se 

neiniciuje hned, ale po částečném zpoţdění, které je rovnoměrnější na rozdíl od prachového 

nebo mechanického zpoţďovače. Tato funkce se osvědčila a byla zavedena i u Bd.Z.5103 (75 

mm).  

     2cm Panzergranatepatrone 40 L'spur. Následující tabulky zpřehledňují některé, u 

nás se vyskytující střely ráţe 2 cm. Mnohé údaje nejsou uvedeny, protoţe se je v ţádné 
dostupné literatuře nepodařilo zjistit. Má-li někdo přesnější informace můţe si sám tabulku 

doplnit. 
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20mm CANNON CARTRIDGES TO 1945 PART ONE  

20x70RB (Becker), 20x72RB (Oerlikon FF - aka IJN Type 99-1), 20x80RB (German 

MG-FF/M), 20x82 (Mauser MG 151/20), 20x94 (IJA Ho-5), 20x99R (ShVAK), 20x101RB 

(Oerlikon FFL- aka IJN Type 99-2), 20x105B (Solothurn S18-350), 20x105 (German MG 

204), 20x110RB (Oerlikon FFS and HS.7, H.S.9 variants), 20x110 (HS.404 - Hispano) 

 

Letecký kanon  BECKER 20 x 70 

     Je to opravdový dědeček mezi 20 mm kanónovými náboji, byl pouţívám v německém 

Beckeru, vyrobeného jiţ v průběhu 1. světové války. Asi 360 zbraní bylo dodáno do konce 
války, ale asi třetina z nich byla dodána pro letadla a zbytek se pouţil do protiletadlových 

obran a jako protitankové zbraně. Stejně jako tvrdé protipancéřové střely bylo pouţito i 

tříštivých střel s hlavovým zapalovačem.Velmi podobný náboj, který je často zaměňován s 

Beckerem,  je německý Ehrhardt, který se však do konce 1. světové války do výzbroje 

nedostal. 

 

funkce 

střely 

délka v  

mm 

hmotnost g náplň/ 

hmotn. v g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač poznámka 

Pzgr 81  ocel - -  

  

Letecký kanon  OERLIKON 20 x 80,4 ve verzích  MG FF; FFM; FFAE  
     Německá Luftwaffe se rozhoda na konci 1930, přijmout do výzbroje lehký kanón a vybrala 
si  Oerlikon FF, který se vyráběl na základě licence jako MG-FF. Nicméně, byly provedeny 

nepatrné změny na samotné zbrani a střelivu, včetně prodlouţení nábojnice. V roce 1940 se 

představil "Minengeschoss" (minová střela), která byla vyrobena tak, ţe se narýsovalo tělo 
projektilu stejně silné jako nábojnice. Spíše neţ vrtat dutinu pro výbušninu byly vyrobeny 

velmi tenké stěny projektilu a tak byla zdvojnásobena kapacita a zároveň sníţení hmotnosti 

střely, proto označení "MG-FFM" 

 

 

funkce 

střely 

délka v  

mm 

hmotnost 

g 

náplň/ 

hmotn. v 
g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 
„S“topovka  

zapalovač Nábojnice 

prach 

poznámka 

Brgr 80 ? Np/2,3; 

ET/ 2,1 

- Roznětka Nctp13,3g FF 

funkce 

střely 

délka v  

mm 

hmotnost 

g 

náplň/ 

hmotn. v 

g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač Nábojnice 

prach 

poznámka 

Brgr 80 115-117 3 tělíska 
Ha-41/10 

S (svítící i 
doutnavá) 

AZ-1528 
A-B 

Nctp13,3g FFM  
a 151/20 

M-
Gesch 

 83,1 95 Ha-41/ 
18 

- AZ-1502 Ncdp13,5 FFM  
a 151/20 

Pzgr  117 ocel -   FFM 

Pzsprgr 81,4 117 Np / 4 -   FFM 

Pzbrgr 85,25 117/143 Fosfor -   FFM 

Pzbrgr  11 Elektron    FFM 
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Letecký kanon  MAUSER 20 x 81,8 MG 151/20 
 Jen Lufwaffe přijala MG-FF jako předběţné opatření, tak počala zároveň vyvíjet účinnější 
zbraň. Tak se objevil koncem roku 1940 Mauser MG 151 v ráţi 15x96. Nicméně, výhody 

vysokokapacitní M-geschoss střela si brzy uvědomil, takţe nábojnice byla u hrdla zkrácena, 

jako stejný náboje MG-FFM. Zbraňové označení bylo změněno na MG 151/20, a toto zůstalo 

standardním kanónem pro letadla Luftwaffe  od roku 1941 do konce 2. světové války. To bylo 

také pouţíváno Francií ( v posledních vrtulníkových zbraních) přinejmenším do roku 1970. 
To bylo neobvyklé v době nabízených dvou různých systémů: zápalky Electric pro 

synchronizované kulomety) a percusní systém (úderníková zápalka). Ţluté tělo se zelenou 

obroučkou pod zapalovačem střely (a to jako 20x80RB) označuje tříštivou střelu s vlastním 
autodestrukčním zapalovačem, jako obvykle pouţívanou pro obranu. 

 
 

funkce 

střely 

délka 

v  

mm 

hmotnost 

g 

náplň/ hmotn. 

v g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač Náboj 

prach 

poznámka 

M-
Gesch 

83,1 95 Ha-41/18 - AZ-1502 Nctp/19g MG-FFM 

M-

Gesch 

83,1 92 Ha-41/18 Z ZZ-1505   

M-

Gesch    

X 

99,2 104 Ha-41/25 Z ZZ-1509 Nctp /15  

M-

Gesch 
 

83,15 90     cvičný 

funkce 

střely 

délka 

v  

mm 

hmotnost 

g 

náplň/ hmotn. 

v g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač Náboj 

prach 

poznámka 

Brgr 83,4  Np/2,3; 

ET/2,1 

- AZ-1504 Nctp/14,8 stopovka 

Brgr 
Gspur 

80 115 BaNO3,Al,Mg S (doutnavá) AZ-
1528A;B 

Nctp/18,5  

Brgr  117 BaNO3,Al,Mg - AZ- 

1528M;J 

Ncdp/18,5  
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Brgr 80 115 BaNO3,Al,Mg S (svítící) AZ-

1528A;B 

Nctp/18,5 MG-FFM 

Brgr 44  106  - ? Ncdp  

Sprgr 

Üb 

79,2   -   cvičný 

Pzsprgr 81,4 117 Np 15% vosk - BdZ-1514   

Pzsprgr 81,4 117 Np 15% vosk S BdZ1515   

 

Protiletadlový kanon  (FLAK) OERLIKON 20 x 110 RB  pro Flak 28/29  
Po Oerlikonu převzal vývoj SEMAG zbraní v roce 1920, kdy vyvinul ještě větší verzi zbraně 
pro tento náboj, coţ bylo známé jako typ S Oerlikon (nebo FFS v jeho letadlové verzi) a je 

pravděpodobně nejvíce pouţívaným 20mm kanónem který kdy byl. Omezeně byl pouţíván 

francouzským letectvem v roce 1930, ale to byl  přijat  RN a USN a stal se jejich standardním 

lehkým kulometem AA v WW2. To trvalo v RN provozu určitě aţ do konce roku 1980, ne-li 

později, a zůstává v pouţití po celém světě dodnes. 

Letecký kanon 20x110 Hispano-Suiza HS 404 

Tento náboj byl vyvinut ve Francii v polovině 1930 pro pouţití v Hispano-Suiza HS 404 pro 

letecké zbraně. Je podobný 20x110RB jak je popsáno výše, kromě toho, ţe hrdlo má stejný 

průměr stejně jako tělo a zúţeni má ostřejší úhel. Zbraň byla přijata RAF jako Hispano 20mm, 
která zůstala v provozu aţ do nahrazení 30mm Aden v polovině 1950, a byl také pouţíván v 

amerických letadlech po WW2. Poslední verze zbraně USAF, M24, měl spíše neţ elektrickou 

uderníkovou zápalku. Tato zbraň a poválečná HS 804 se široce pouţívají v letadlech a jako 

protiletadlové zbraně. Střelivo a zůstane dále ve výrobě. Nábojnice byla také pouţita v 

poválečném Bofors m/45 m/49 a leteckých zbraně.   

 

 

funkce 
střely 

délka v  
mm 

hmotnost g náplň/ 
hmotn. v g 

autodestrukce 
„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač poznámka 

Sprgr 85 123  S AZ-

3415;5045; 

KpfZ-45 

 

Pzgr 85,25 146 Tvrdé jádro S   

 

Protiletadlový kanon (FLAK) Oerlikon 20x138 pro Flak 30/38 
Toto byl druhý z 20mm kanónových nábojů vyvinutých Solothurn v roce 1930, a je známý 
jako "dlouhý" Solothurn. Ukázalo se, ţe byl mnohem úspěšnější neţ 20x105B, a pouţíval se 

především ve vysoce úspěšných protiletadlových zbraních jako Flak 30 a 38, které byly 

značně pouţívány německou armádou ve 2. světové válce (a zůstal v provozu v některých 
zemích po celá desetiletí po válce). Byl také pouţíváno v KwK 30 a 38 lehkých 

protitankových zbraních, a ve Solothurn S18-1000 sérii protitankových pušek.Stejně jako se 

pouţívá v těchto německých a švýcarských zbraní, tak ji bylo pouţíváno ve finském Lahti 

L39 anti-tank puška a kanónu L40 AA, a v italské  Breda M35 a Scotti děla. Velmi široký 

rozsah munice byla vyvinuta pro tuto zbraň, včetně M-geschoss  a Pzgr 40 wolframu jádrem 
AP. Také Československá armáda pouţívala průbojnou střelu a náboj u vloţné tankové 

hlavně. 
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funkce 

střely 

délka v  

mm 

hmotnost g náplň/ 

hmotn. v g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač poznámka 

Sprgr  122  S (svítící) KpfZ-45;AZ5045  

Sprgr   Np S (svítící) EkzdrC/30  

Sprgr 86,45 120;115;117 RDX-Al/20 Z Kpf-Zzerl 
4,5-7,5 sec. 

stopovka 

Sprgr  120     

Sprgr  120   AZ-5045  

Sprgr 86,75 115  Np/6 S 5,5 sec. 

(svítící) 

AZ-5045; 

KpfZ 45;46 

 

 
Sprgr 

Üb 

85,8 115    Bez 

stopovky 

Sprgr 

Üb 

86,3 115   Ersst;Fa2540 stopovka 

Brgr  124  S (svítící) KpfZ-45 stopovka 

Pzgr 40 66,5;60  Ocel jádro   stopovka 

Pzgr 40 59 103 celoocelový    

Pzgr 77 100    stopovka 

Pzsprgr  120  S (svítící) JZ-43 Stopovka   
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20mm CANNON CARTRIDGES TO 1945 PART TWO  

20x110 (HS.404), 20x113 (Lahti L34), 20x120 (Madsen), 20x125 (IJA Type 97; and Ho-1, 

Ho-3), 20x138B ('Long Solothurn' used in FlaK/KwK 30 and 38), 20x139 (Swiss FMK: 

drill), 20x142 (IJA Type 98), 20x144R (Bofors m/32) 

Protiletadlový kanon (FLAK)  MADSEN (MDS) 20 x 120 

Tento náboj byl  vyvinut  v Dánsku v roce 1920 pro Madsen automatický kanón, který se 
nabízí v různých úchytech pro letadla, dále jako protiletadlový kanón a pro protitankové 

pouţití, i kdyţ měla úspěch pouze v roli protiletadlové. Nikdy to však nebyla hlavní výzbroji 

nějaké velké armády, přesto byl široce pouţíván ve 2. světové válce a zůstal v provozu 
desítky let poté. Munice pro zbraň byla vyráběna v několika zemích, zejména ve Velké 

Británii Kynoch, jak to bylo obvykle pro střelivo Madsen, protoţe neměli ţádnou zařízenou 

vlastní muniční výroby. 

 

funkce 

střely 

délka v  

mm 

hmotnost g náplň/ 

hmotn. v g 

autodestrukce 

„Z“apalovač 

„S“topovka  

zapalovač poznámka 

Sprgr  122   KpfZ-45  

Pzgr 83,2  ocel   stopovka 

Pojmy znaků a zkratek ve světových jazycích: 
Br. = Brand = zápalný (incendiary).  

Gerillt = rýhovaný předfragmentovaný = Grooved: (a shell engraved with 15 longitudinal 

grooves to improve fragmentation.) 

Gesamtgew =  celková hmotnost = (total weight )  
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Gr. = Granate =  granát = (grenade). 
H = balistická čepice = Haube (ballistic capped grenade). 

HEERES Munition =  armádní munice ( letecká, námořní) = Army ammunition 
(LUFTWAFFE Munition – KRIEGSMARINE Munition). 

Hl.G. = Hohlladungs-Granate = kumulativní granát = (hollow charge grenade). 

L/4,5 or 18 =  typ = (type). 

L/Spur = Leuchtspur  = stopovka  = (tracer).  

Leuchtgeschoss = osvětlovací střela = illuminating shot (parachute-suspended illuminating 

unit, or star shell). 

Luftdichter = vzduchotěsný = (Airtight). 

m. = Mit. = s ( s něčím společně) =  (with) 
Mun. = Munition  = munice = (ammunition). 

o. = Ohne= bez ( bez něčeho) =  (without). 

Patr. = Patrone = náboj =  (Cartridge).  
Patronenbehälter =  nábojka  , nábojnice = Cartridge container (tube container). 

Patronenkasten =  zásobník = Cartridge box. 

Pl. = Platzpatrone = slepý náboj = (blank cartridge; a cartridge with a hollow wooden bullet 

for blank firing). 

Pzgr. =  Panzergranate = protipancéřový granát = (armour piercing grenade). 

Schr. = schrapnel = šrapnel = (shrapnel). 

Sprgr. = Sprenggranate = trhavý granát = (high explosive grenade).  

Stiel = násada = Stick. 
Üb. = Übung  = cvičný = (exercise, practice inert). 

vk. = Verkürzt  = zkrácený  ( omezené hoření stopovky)= (shortened i.e with a short-burning 

tracer). 

W. = Warme Übertragung  = tepelný přenos, stopovka zahájí samodestrukci (heat transmitted, 

i.e. tracer initiated self-destruction). 

Zerl. = Zerlegung  = autodestrukce = (self-destructing). 

8.8cm Br. Sprgr. Patr. (Grün) L/Spur =  8,8 cm  zápalný-trhavý náboj zelená stopovka 

=8.8cm high explosive incendiary grenade cartridge with a green tracer.  
 

 
 

Typ jednotlivých zbraní a příslušných nábojů  

  Ráže a typ zbraně Munice 

2cm Flak 28 2cm Sprgr. Patr. L/Spur 

2cm Pzgr. Patr. 
2cm Pl. Patr. 

2cm Flak 30 

2cm Flak 38 

2cm Geb. Flak 38 

2cm Flak Vierling 38 

2cm Sprgr. Patr. L/Spur 

2cm Sprgr. Patr. Ðb. 

2cm Br. Sprgr. Patr. vk L/Spur W. 

2cm Br. Sprgr. Patr. L/Spur 

2cm Pzgr. Patr. 

2cm Pzgr. Patr. L/Spur 

3.7cm Flak 18 

 

3.7cm Flak 36/37 

3.7cm Sprgr. Patr. 18 

3.7cm Br. Sprgr. Patr. L/Spur  

3.7cm Pzgr. Patr. 18 

3.7cm H. Pzgr. Patr. L/Spur o. Zerl. 

3.7cm H. Pzgr. Patr. L/Spur m. Zerl. 



 11 

3.7cm Stielgranate 41
2
 

3.7cm Flak 43 3.7cm Sprgr. Patr. 18 

3.7cm Br. Sprgr. Patr. L/Spur  

3.7cm Pzgr. Patr. 18 

3.7cm H. Pzgr. Patr. L/Spur o. Zerl. 

4cm Flak 28 4cm Sprgr. Patr. L/Spur 

4cm Br. Sprgr. Patr. L/Spur 

5cm Flak 41 5cm Sprgr. Patr. 41 L/Spur 
5cm Br. Sprgr. Patr. 41 L/Spur  

5cm Pzgr. Patr. 42 

8.8cm Flak 18/36/37 8.8cm Sprgr. Patr. L/4,5 

8.8cm Pzgr. Patr. 

8.8cm Pzgr. Patr. 39 

8.8cm Hl.G. Patr. 39 Flak 

8.8cm Pzgr. Patr. 40 
8.8cm Leucht-geschoss L/4,4 

8.8cm Flak 41 8.8cm Sprgr. Patr. Flak 41 

8.8cm Sprgr. Patr. Flak 41 Gerillt 

8.8cm Pzgr. Patr. 39 Flak 41 

8.8cm Pzgr. Patr. 40 Flak 41 

10.5cm Flak 38/39 10.5cm Sprgr. Patr. L/4,4 

10.5cm Sprgr. L/4.4 Gerillt 

10.5cm Pzgr. Patr. Flak 

10.5cm Pz. Sprgr. Patr. Flak 

12.8cm Flak 40 12.8cm Sprgr. Patr. L/4.5 Flak 40 

12.8cm Br. Schr. Flak 40 
12.8cm Pzgr. Patr. Flak 40 
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2 cm Brgr. Patr.   
G-L´spur 151 m. Zerl. 

 

(Brandgranatpatrone) 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 zápalný okamţitý s autodestrukcí. Určený 

proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá 

ve vzdušném boji jako nosič zápalného účinku, 

zejména k prostřelení palivových nádrţí   

Samotné tělo střely zůstává zpravidla 
nerozloţeno nebo jen na velmi málo velkých 

fragmentů, které mají malou průraznou 

účinnost, coţ je v zásobníku doplňováno M 
střelou, která plní společně funkci 

tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina 

nitrátu baria, hliníku a  hořčíku o hmotnosti 115 

g, stopovka svítí 3 sec. coţ je asi 1200 m poté 

dochází po prohoření k roznětce 

k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým 

zapalovačem AZ 1528 A nebo B. Nábojnice 

z oceli nebo mosazi obsahuje 18,5 g Nc  
trubičkového prachu 1,3 x 1,45 /0,2. Náboj má 

hmotnost 200 g.  Vo je 705 m/sec. 

     Jiţ při dopadu na plášť letounu  se roznětka 

třením vznítí a po zapálení zápalné sloţe dojde 

k vymetení  zapalovače ustřiţením v závitech a 

zápalná sloţ je prakticky rozstříknuta na 

vzdálenost minimálně 10 m dopředu.  

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

20,85 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 200 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 115 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ-1528 A 

AZ-1528 B 
 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, 

data výroby;  zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje 

autodestrukci, červený pruh nad vodící obroučkou značí 

stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm Brgr. Patr.        151 o. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 zápalný okamţitý bez autodestrukce. 

Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá ve vzdušném boji jako nosič 

zápalného účinku, zejména k prostřelení 
palivových nádrţí. Samotné tělo střely zůstává 

zpravidla nerozloţeno nebo jen na velmi málo 

velkých fragmentů, které mají malou průraznou 
účinnost, coţ je v zásobníku doplňováno M 

střelou, která plní společně funkci 

tříštivozápalnou. Zápalnou náplní je slitina 
nitrátu baria, hliníku a hořčíku o hmotnosti 117 

g. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 

1528 M nebo J. Nábojnice z oceli nebo mosazi 

obsahuje 18,5 g Nc  destičkového prachu 2 x 2 

x 0,7. Náboj má hmotnost 202 g.  Vo je 705 
m/sec. 

     Jiţ při dopadu na plášť letounu  se roznětka 
třením vznítí a po zapálení zápalné sloţe dojde 

k vymetení  zapalovače ustřiţením v závitech a 

zápalná sloţ je prakticky rozstříknuta na 
vzdálenost minimálně 10 m dopředu.  

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

20,85 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 202 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 117 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ-1528 M 

AZ-1528 J 
Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby. 

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja )  
Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm Brgr. Patr.       L´spur m. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 

      20 mm náboj pro protiletecký kulomet 20x138 

Flag 30 nebo 38 nebo 20x 110 „Oerlikon“ nebo  

20x120 Madsen, zápalný okamţitý s autodestrukcí. 

Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá 

v protivzdušném boji jako nosič zápalného účinku, 

zejména k prostřelení palivových nádrţí. Samotné tělo 

střely zůstává zpravidla nerozloţeno nebo jen na velmi 

málo velkých fragmentů, které mají malou průraznou 

účinnost, coţ je v zásobníku doplňováno tříštivou 

střelou. Zápalnou náplní je slitina nitrátu baria, hliníku 

a  hořčíku o hmotnosti 70g, stopovka svítí 3 sec. coţ je 

asi 1200 m poté dochází po prohoření k roznětce 

k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým 

zapalovačem Kpf Z 45 nebo AZ-48; AZ-49 nebo AZ 

1502F. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 31g 

Nc  destičkového prachu 2,1 x 2,1 x 0,6.   Zápalná sloţ 

je prakticky rozstříknuta 6,2g trhaviny na vzdálenost 

minimálně 10 m dopředu. Vnitřní uspořádání střely je 

shodné u všech typů.  

 

Typ střely 20x120 

Madsen 

20x 138 

Flak  

30/38 

20x110  

Oerlikon 

Průměr  střely 

Nábojnice (mm) 

20,85 

22,05 

20,85 

22,05 

20,85 

22,05 

Celková hmotnost  (g) 122 124 124 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 70 70 70 

Tělo střely ocel ocel ocel 

Zapalovač  AZ-1502F; AZ-48;AZ-49 

Kpf.Z-45 
 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby;  

zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje autodestrukci, červený pruh nad 

vodící obroučkou značí stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm Brsprgr.  L´spur. o. Zerl. 
 

(BrandSprenggranatpatrone) 

   

20 mm náboj pro letecký kulomet MG FFM tříštivo-zápalný se stopovkou 

bez autodestrukce. Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá ve 

vzdušném boji jako nosič tříštivo-zápalného 

účinku, zejména k prostřelení a zapálení 

draku a nádrţí letadla a kabiny pilota. 

Samotné tělo střely je silnostěnné zpravidla 

plněno trhavinou Pentrit, zápalnou sloţ, 

tvoří směs elektronu a termitu. Střela je 

opatřena hlavovým zapalovačem AZ 1504. 

Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi 

obsahuje 14,8 g Nc  trubičkového prachu 

1,3 x 1,45/02. Dno náboje má elektrickou 

nebo mechanickou zápalku. Střela má 

hmotnost 120 g.  Vo je 705 m/sec. Náboj se 

pouţívá v zásobníku společně 

s protipancéřovými střelami.   
 

Typ FFM 

Celková délka (mm)  145,4 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

22,05 

Celková hmotnost  (g) 190 

Elektron-termit (g) 2,1 

Trhavina 

(g) 

Np 

2,3 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ – 1504 
 

Tělo střely je ţluté barvy s černým šablonováním série, data výroby a nápisem „El“ nebo „E“  a s  červeným 

prouţkem 5 mm šíře nad vod. obroučkou. 

Alternativa  Brandsprenggranáte 

Česky – tříštivo- zápalný granát  

Rusky –O З oskoločnozaţigatělnaja 

Anglicky- FRAG I -Fragmentation  Incendiary   
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2 cm Pzsprgrpatr.  L´spur; Gl´spur. m. Zerl. 
 

(PanzerSprenggranáte) 

 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 protipancéřový-tříštivý se stopovkou a 

s autodestrukcí. Určený proti pancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá ve vzdušném boji jako 

nosič protipancéřového-tříštivého účinku, zejména 

k prostřelení pozemních pancéřovaných cílů draku 

letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je 

silnostěnné zpravidla plněno trhavinou Np flegm. 

15%. Střela je opatřena dnovým zapalovačem BdZ 
1515. K autodestrukci dochází v zapalovači 

mechanickou cestou asi 3 sec. coţ je 1100 m.. 

Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 

g Nc  destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje 

má elektrickou nebo mechanickou zápalku. Střela má 
hmotnost 117 g.  Vo je 780 m/sec. Náboj se pouţívá 

v zásobníku společně se zápalnými střelami.  

  
 

 
 

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 117±2 

Trhavina 

(g) 

Np 

Flegm. 15% 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  BdZ – 1515 
 

Tělo střely je černé barvy s bílým šablonováním série, data 

výroby  a s červeným prouţkem o šířce 5 mm nad vod. 

obroučkou. Písmeno „Z“ bílé barvy značí autodestrukci. 

Alternativa  Panzersprenggranáte 

Česky – protipancéřový tříštivý granát  

Rusky –Bb bvroněbojnyj 

Anglicky- AP Armer  Piercing  
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2 cm Sprgr.  L´spur. m. Zerl. 
 

(Sprenggranáte) 

 
      20 mm náboj pro 20x138, Flak 30/38 MG  tříštivý se stopovkou a s autodestrukcí. 

Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá v protivzdušném boji jako nosič 

tříštivého účinku, zejména k prostřelení draku letadla a kabiny 

pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné zpravidla plněno 

trhavinou Pentrit. Střela je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 

47. K autodestrukci dochází po dohořívání stopovky asi 3 sec., 

coţ je 1100 m.. Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje 
19 g Nc  destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje má 

elektrickou zápalku. Střela má hmotnost 113 g.  Vo je 780 m/sec. 

Náboj se pouţívá v zásobníku společně se zápalnými střelami.  

Sloţení střely shora od zapalovače: 

Zapalovač; trhavina Np; rozbuška autodestrukce; stopovka. 
 

 

 

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 113 

Trhavina 

(g) 

Np 

? 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ – 1504 
 

Tělo střely je ţluté barvy s černým šablonováním série, data výroby  a se 

zeleným prouţkem o šířce 5 mm pod zapalovačem, značící autodestrukci a 

červeným prouţkem 

stejné šíře nad vod. obroučkou.  
Alternativa  Sprenggranáte 

Česky – tříštivý granát  

Rusky –O oskoločnaja 

Anglicky- FRAG -Fragmentation 
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2 cm Brgr. Patr.       L´spur FFM m. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG FFM zápalný okamţitý s autodestrukcí. Určený 

proti nepancéřovaným cílům. Náboj se 
pouţívá ve vzdušném boji jako nosič 

zápalného účinku, zejména k prostřelení 

palivových nádrţí   Samotné tělo střely 
zůstává zpravidla nerozloţeno nebo jen na 

velmi málo velkých fragmentů, které mají 

malou průraznou účinnost, coţ je v 
zásobníku doplňováno M střelou, která plní 

společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou 

náplní je slitina nitrátu baria, hliníku a  

hořčíku o hmotnosti 115 g, stopovka svítí 3 

sec. coţ je asi 1000 m poté dochází po 
prohoření k roznětce k autodestrukci. Střela 

je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 
1528 A nebo B. Nábojnice z oceli nebo 

mosazi obsahuje 13,3 g Nc  destičkového 

prachu 2,1 x 2,1 x 0,5. Náboj má hmotnost 
183 g.  Vo je 585 m/sec. 

     Jiţ při dopadu na plášť letounu  se 

roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné 

sloţe dojde k vymetení  zapalovače 

ustřiţením v závitech a zápalná sloţ je 
prakticky rozstříknuta na vzdálenost 

minimálně 10 m dopředu.  

Typ FFM 

Celková délka (mm)  145,4 

Průměr  střely 

Nábojnice (mm) 

20,85 

22,05 

Celková hmotnost  (g) 183 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 115 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ-1528 A 

AZ-1528 B 
 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby;  zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje 

autodestrukci, červený pruh nad vodící obroučkou značí stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm Brgr. Patr.       L´spur FFM m. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 
FFM zápalný okamţitý s autodestrukcí. 

Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj 

se pouţívá ve vzdušném boji jako nosič 
zápalného účinku, zejména k prostřelení 

palivových nádrţí.   Samotné tělo střely 

zůstává zpravidla nerozloţeno nebo jen na 
velmi málo velkých fragmentů, které mají 

malou průraznou účinnost, coţ je v 

zásobníku doplňováno M střelou, která plní 

společně funkci tříštivozápalnou. Zápalnou 

náplní je slitina nitrátu baria, hliníku a  
hořčíku o hmotnosti 115 g, stopovka svítí 3 

sec. coţ je asi 1000 m poté dochází po 
prohoření k roznětce k autodestrukci. Střela 

je opatřena hlavovým zapalovačem AZ 

1528 A nebo B. Nábojnice z oceli nebo 
mosazi obsahuje 13,3 g Nc  destičkového 

prachu 2,1 x 2,1 x 0,5. Náboj má hmotnost 

183 g.  Vo je 585 m/sec. 

     Jiţ při dopadu na plášť letounu  se 

roznětka třením vznítí a po zapálení zápalné 
sloţe dojde k vymetení  zapalovače 

ustřiţením v závitech a zápalná sloţ je 

prakticky rozstříknuta na vzdálenost 
minimálně 10 m dopředu.  

Typ FFM 

Celková délka (mm)  145,4 

Průměr  střely 

Nábojnice (mm) 

20,85 

22,05 

Celková hmotnost  (g) 183 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 115 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ-1528 A 

AZ-1528 B 
 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním 

série, data výroby;  zelený pruh pod zapalovačem 

vyznačuje autodestrukci, červený pruh nad vodící 

obroučkou značí stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm Brgr. Patr.         L´spur m. Zerl. 
 

(Brandgranatpatrone) 

      20 mm náboj pro protiletletecký kulomet 20x138 Flag 30 nebo 38 nebo 20x 

110 „Oerlikon“ nebo  20x120 Mdsen, zápalný 

okamţitý s autodestrukcí. Určený proti 

nepancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá v 

protivzdušném boji jako nosič zápalného účinku, 

zejména k prostřelení palivových nádrţí. Samotné tělo 

střely zůstává zpravidla nerozloţeno nebo jen na velmi 

málo velkých fragmentů, které mají malou průraznou 

účinnost, coţ je v zásobníku doplňováno tříštivou 

střelou. Zápalnou náplní je slitina nitrátu baria, hliníku 

a  hořčíku o hmotnosti 70g, stopovka svítí 3 sec., coţ 

je asi 1200 m poté dochází po prohoření k roznětce 

k autodestrukci. Střela je opatřena hlavovým 

zapalovačem Kpf Z 45 nebo AZ-48; AZ-49 nebo AZ 

1502F. Nábojnice z oceli nebo mosazi obsahuje 31g 

Nc  destičkového prachu 2,1 x 2,1 x 0,6.   Zápalná sloţ 

je prakticky rozstříknuta 6,2g trhaviny na vzdálenost 

minimálně 10 m dopředu. Vnitřní uspořádání střely je 

shodné u všech typů.  

 

Typ střely 20x120 

Madsen 

20x 138 

Flak  

30/38 

20x110  

Oerlikon 

Průměr  střely 

Nábojnice (mm) 

20,85 

22,05 

20,85 

22,05 

20,85 

22,05 

Celková hmotnost  (g) 122 124 124 

Ba(NO3)2; A1; Mg (g) 70 70 70 

Tělo střely ocel ocel ocel 

Zapalovač  AZ-1502F; AZ-48;AZ-49 

Kpf.Z-45 
 Tělo střely je modré barvy s černým šablonováním série, data výroby;  

zelený pruh pod zapalovačem vyznačuje autodestrukci, červený pruh nad 

vodící obroučkou značí stopovku.  

Alternativa   Brandgranatpatrone  

Česky - zápalná 

Rusky –З ( zaţigatělnaja ) 

Anglicky- I (Incendiary)     
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2 cm M-Gesch. Patr.        151 El. o. Zerl. 
 

(Minengeschosspatrone) 

 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 tříštivý okamţitý bez stopovky 

s autodestrukcí. Určený proti nepancéřovaným 

cílům. Náboj se pouţívá ve vzdušném boji jako 

nosič tříštivého účinku, zejména k prostřelení 

draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je 

tenkostěnné zpravidla plněno trhavinou HA-41 o 

hmotnosti 24,5 - 25 g. Střela je opatřena hlavovým 
zapalovačem ZZ 1509 nebo ZZ-1505 A, kde 

k autodestrukci dochází po překročení počtu 3100 

otáček střely. Nábojnice z lakované oceli nebo 

mosazi o délce 81,8 mm, obsahuje 19 g Nc  

destičkového prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje má 
elektrickou zápalku. Náboj má hmotnost 173 ± 7 g.  

Vo je 780 m/sec. Náboj se pouţívá v zásobníku 

společně se zápalnými střelami.  
  

 
 

 

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 173 

Trhavina 

(g) 

HA-41  

24,5-25 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  ZZ – 1505 A  

ZZ - 1509 

 
 

Tělo střely je ţluté barvy s černým šablonováním série, data výroby a typu střely (M) a se zeleným prouţkem o 

šíři 5 mm pod zapalovačem značící autodestrukci.  

Alternativa   Minengeschosspatrone  

Česky – tříštivá  

Rusky –O oskoločnaja 

Anglicky-FRAG Fragmentation 
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2 cm  Pzbrgr. Patr.o.Zerl.  Phosphorgranate 
 

(PanzerPhosphorgranáte) 

 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 protipancéřový zápalný fosforový bez 

stopovky a bez autodestrukce. Určený proti  pancéřovaným cílům. Náboj se pouţívá ve 

vzdušném boji jako nosič protipancéřového zápalného 

účinku, zejména k prostřelení pozemních pancéřovaných 

cílů draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo střely je 

silnostěnné plněno bílým fosforem o hmotnosti 1,9 - 3,6g 

v hliníkovém kontejneru. Střela nemá ţádný zapalovač. 
Zápalná náplň (fosfor) je na vzduchu samozápalná. 

Nábojnice z lakované oceli nebo mosazi obsahuje 19 g Nc  

destičkového prachu 2 x 2 x 0,65 nebo 14,8 gNc 

trubičkového prachu 1,3x1,45/0,2. Dno náboje má 

elektrickou nebo mechanickou zápalku. Střela má 
průměrnou tabulkovou hmotnost 117 g.  Vo je 705 m/sec. 

Náboj se pouţívá v zásobníku společně s tříštivými 

střelami.  
 

 

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  145,5 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

25,2 

Celková hmotnost 

střely.  (g) 

117±2 

Náplň 

(g) 

P (fosfor) 

3,6 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  nemá 
 

Tělo střely je černé barvy s bílým šablonováním série, data výroby a 

německé orlice, s modrým prouţkem o šířce 5 mm u předního ogivalu 

Písmena „Ph“ bílé barvy značí fosforovou náplň ( Phosphor).  

Alternativa  Panzergranate 

Česky – protipancéřový zápalný  granát  

Rusky –B broněbojnyj zaţigatělnyj 

Anglicky- API Armer  Piercing Incendiary 

 ©Policie ČR ( mjr. Bilický) 
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2 cm Sprgr.   L´spur. m. Zerl. 
 

(Sprenggranáte) 

 
      20 mm náboj pro letecký kulomet MG 151/20 tříštivý se stopovkou a s autodestrukcí. 

Určený proti nepancéřovaným cílům. Náboj se 

pouţívá ve vzdušném boji jako nosič tříštivého 

účinku, zejména k prostřelení draku letadla a 

kabiny pilota. Samotné tělo střely je silnostěnné 

zpravidla plněno trhavinou Pentrit. Střela je 

opatřena hlavovým zapalovačem AZ 1504. K 
autodestrukci dochází po dohořívání stopovky asi 3 

sec. coţ je 1100 m.. Nábojnice z lakované oceli 

nebo mosazi obsahuje 19 g Nc  destičkového 

prachu 2 x 2 x 0,65. Dno náboje má elektrickou 

zápalku. Střela má hmotnost 113 g.  Vo je 780 
m/sec. Náboj se pouţívá v zásobníku společně se 

zápalnými střelami.  

Sloţení střely shora od zapalovače: 
Zapalovač; trhavina Np; rozbuška autodestrukce; 

stopovka. 
 

 

 

Typ 151/20 

Celková délka (mm)  146,6 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

19,77- 19,98 

25,2 

Celková hmotnost  (g) 113 

Trhavina 

(g) 

Np 

? 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  AZ – 1504 
 

Tělo střely je ţluté barvy s černým šablonováním série, data 

výroby  a se zeleným prouţkem o šířce 5 mm pod 

zapalovačem, značící autodestrukci a červeným prouţkem 

stejné šíře nad vod. obroučkou. 

Alternativa  Sprenggranáte 

Česky – tříštivý granát  

Rusky –O oskoločnaja 

Anglicky- FRAG -Fragmentation 
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2 cm  Kpf.Z.Zerl. Fg.  

(Kopfzünder Zerleger Fliegewicht) 

     Zapalovač 2 cm Kpf.Z.Zerl.Fg. je určen k 20 mm tříštivým střelám bez stopovky  pro 

automatické protiletadlové kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez rozbuškové pojistky, 
s maskovou jistotou na mechanickém principu a s autodestrukcí na mechanickém principu. Při 

výstřelu, během pohybu střely v hlavni se postupně rozvinuje pásková pruţina (9), která se 

úplně rozvine ve vzdálenosti 10 m od ústí hlavně a 

zajistí tak maskovou jistotu. Mechanismus 

autodestrukce je soustředěn na kotouči (8). 

Součastně se v hlavni odstředivou silou odkloní 

plochá pruţina (19) k obvodu zapalovače a přestane 

zadrţovat uvolňovací páku (18) ta se však nemůţe, 
vlivem odstředivé síly, která působí na závaţí (17), 

otáčet kolem své osy. Kdyţ střela mine cíl 
odstředivá síla její rotace klesne natolik, ţe 

dvouramenná pruţina (14) otočí odjišťovací páku 

(18)  kolem její osy tak, ţe  se vyhákne 

z odstředivého segmentu (7), který se vlivem ještě 

stále dostatečné odstředivé síly odkloní k obvodu 

zapalovače a uvolní objímku (10) a předepjatá 

pruţina (4) stlačí objímku (ţlutá barva),  která udeří 

na přírubu jehly (5) a ta napíchne kombinovanou 
rozbušku. Autodestrukce nasává po 4,5-7,5 sec. po 

výstřelu (1800-2500 m). Nárazový mechanismus 

pracuje podobně jako u  Kpf.Z.46. Po rozvinutí 
páskové pruţiny (9) se uvolní objímka (10) a jehla 

je připravena na náraz. V původní poloze je drţena 

pouze předepjatou pruţinou. Při nárazu na cíl je 

jehla 

natlačena do 

kombinovan

é rozbušky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pouţívá se ve střelách 20 mm 
 

Činnost Nárazový 

okamţitý s 

autodestrukcí 

Dopravní reţim   Zajištěno 

svinutou 

páskovou 

pruţinou. 

Odjištění Na dráze letu 

Průměr  zapalovače (mm) 18,75 

Celková délka (mm) 18,25, resp.35,16 
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AZ –1501   

  
 

(Aufschlagzünder) 

 

     Zapalovač AZ 1501 je určen k 20 mm tříštivým 
střelám se stopovkou pro automatické protiletadlové 

kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez rozbuškové 

pojistky, s maskovou jistotou na pyrotechnickém 
principu. Při výstřelu stlačí roznětka svou setrvačnostní 

pruţinu ještě v hlavni zbraně, sjede dolů a napíchne se na 

jehlu. Oheň vyšlehnutý z roznětky zaţehne spojovacím 

kanálkem prachovou pojistku. Plyny, které se vytvoří při 

hoření prachové pojistky, vnikají do kanálku a dále do 

většího volného prostoru v těle zapalovače kde expandují. 

Díky tomu hoří pojistka pomaleji a tím je zaručena 
masková jistota zapalovače. Po vyhoření prachové 

pojistky coţ se stane ve vzdálenosti 20-25 m od ústí 

hlavně se pojistný kolík pod tlakem  odstředivého 
šoupátka se přesune na místo vyhořelé prachové pojistky, 

šoupátko se vysune na obvod a uvolní úderník. Při nárazu 

střely na překáţku je úderník odporem překáţky naraţen 

do těla zapalovače, napíchne kombinovanou rozbušku, 

která detonuje trhavinovou náplň střely. Zapalovač se 
neosvědčil díky značnému mnoţství strusky, coţ mělo za 

následek selhače, proto byla výroba zastavena a začal být 

vyráběn zapalovač AZ-1504. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pouţívá se ve střelách 20 mm 

 

Činnost Nárazový 

okamţitý 

Dopravní reţim   zajišťovací 

segment zajištěn  
prachovou 

pojistkou 

Odjištění Na dráze letu 

Průměr  zapalovače (mm) 18,03 

Celková délka (mm) 37,3 
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AZ –1502   

  
 

(Aufschlagzünder) 

 

      Zapalovač AZ 1502 je určen k 20 mm tříštivým 
střelám se stopovkou pro automatické protiletadlové 

kulomety. Zapalovač je na přímý nápich, bez 

rozbuškové pojistky, s maskovou jistotou realizovanou 
na mechanickém principu. Při výstřelu, během pohybu 

v hlavni, zabraňují odstředivá tělíska pohybu úderníku 

směrem ke kombinované rozbušce a pojišťovací 

mosazný pásek se udrţuje od roztaţení setrvačnou silou 

úhlového zrychlení, působící proti směru otáčení. Kdyţ 

střela opustila hlaveň, zajišťující pásek působením 

odstředivé síly  se volným koncem vzdaluje od středu, 
postupně se odvinuje a uvolní odstředivá tělíska, která 

se přesunou na obvod, a uvolní úderník. Zapalovač je 

odjištěn 5–6 m od ústí hlavně. Při nárazu střely na 
překáţku je úderník odporem překáţky naraţen do těla 

zapalovače, napíchne kombinovanou rozbušku, která 

detonuje trhavinovou náplň střely. Předností zapalovače 

je vysoká citlivost k okamţitému účinku, jednoduchá 

konstrukce maskové jistoty a součastně malé rozměry. 
Po roztočení pásku v důsledku jeho deformace, je 

vyloučena moţnost návratu odstředivých tělísek do 

výchozí polohy a tím i selhače ve funkci zapalovače v cíli. Následkem vysokých poţadavků 

na mechanickou přesnost při výrobě, došlo k zastavení výroby a do výroby byl zařazen 

zapalovač AZ-1504. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouţívá se ve střelách 20 mm 

 

Činnost Nárazový 

okamţitý 

Dopravní reţim   Zajišťovací 

segmenty 

zajištěny  

svinutou páskou 

Odjištění Na dráze letu 

Průměr  zapalovače (mm) 18,03 

Celková délka (mm) 37,3 
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Z.Z. –1505 A  

  
 

(Zerlegerzünder) 

 

      Zapalovač Z.Z. 1505 je určen k 20 mm 

tříštivým střelám bez stopovky pro automatické 

letadlové kulomety.  Zapalovač je na přímý 
nápich, bez rozbuškové pojistky, s maskovou 

jistotou realizovanou na mechanickém principu a 

s autodestrukcí zaloţenou na mechanickém 

principu. Při výstřelu, během pohybu střely 

v hlavni, je pohyb úderky (3) směrem k rozbušce 

znemoţněn páskovou pruţinou (8). Vlivem 

odstředivé síly se kuličky v počtu 9 ks. (4) 
přitisknou ke kuţelové ploše prstence (5) a přitom 

zůstávají ve vybrání úderky. Kdyţ střela opustí 

hlaveň, volný konec mosazné páskové pruţiny (8) 
se vlivem odstředivé síly postupně rozvine čímţ 

je dosaţeno maskové jistoty zapalovače. Během 

letu střely zabraňují pohybu úderky, která je 

tlačena předepjatou pruţinou pouze kuličky, které 

jsou neustále vlivem odstředivé síly rotace střely 
tlačeny na kuţelovou plochu prstence (5). Při 

nárazu střely na překáţku překoná úderka 

setrvačnou silou nárazu odpor kuliček, které jsou 

zatlačeny do vybrání v úderce (3), která pod tlakem pruţiny napíchne, spojena s jehlou 

úderníku (6), kombinovanou rozbušku, která je s pouzdrem našroubována v pouzdře 
zapalovače (9). Nezasáhne – li střela cíl, dojde úbytkem otáček rotace střely k poklesu 

odstředivé síly kuliček a v určitém momentu dojde k vyrovnání sil a předepjatá pruţina 

přemůţe odpor kuliček a vrhne úderku směrem k rozbušce.  

 

Základní rozdíl od předchozího typu 

1505 je ve hmotnější úderce, kde je 
umístěna pruţina na jejím obvodu.. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pouţívá se ve střelách 20 mm 
 

Činnost Nárazový, 

okamţitý s 

autodestrukcí 

Dopravní reţim   Zajišťovací 

segmenty 

zajištěny  

svinutou páskou 

Odjištění Na dráze letu 

Průměr  zapalovače (mm) 18,03 

Celková délka (mm) 37,3 
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A.Z. –1528J  

  
 

(Aufschlagzünder) 

 

      Zapalovač A.Z. 1528J je určen k 20 

mm zápalným střelám pro automatické 
letadlové kulomety.  Zapalovač je velmi 

citlivý na náraz, s vloţenou tlakovou 

(pneumatickou) roznětkou bez roznětkové 

pojistky, bez maskové jistoty. Při nárazu 

střely na překáţku stlačí membrána horní 

polovinu tlakové roznětky a výšleh jejího 

plemena zaţehne zápalnou sloţ ve střele.     
 

Základní rozdíl od předchozího následného 

typu 1528M je ve velikosti zapalovače a 
v úzkém šlehovém kanálku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Typ hlavového zapalovače 1528 J 1528M 

Pouţívá se ve střelách 20 mm Brgr. 
(zápalné) 

20 mm Brgr. 
(zápalné) 

Činnost Nárazový, 

okamţitý 

Nárazový, 

okamţitý  

Dopravní reţim   Zajišťovací 

membrána 

Zajišťovací 

membrána 

Odjištění není není 

Průměr  zapalovače (mm) 18,74 19,91 

Celková délka (mm) 23,5 25,9 
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Bd.Z. –1514  

  
 

(Bodenzünder) 

 

      Dnový zapalovač B.Z. 1514 je určen k 20 

mm protipancéřovým střelám se stopovkou 
pro automatické letadlové kulomety.  

Zapalovač je na přímý nápich, bez roznětkové 

pojistky, s maskovou jistotou realizovanou na 

mechanickém principu, má setrvačnou funkci.  

Při výstřelu, během pohybu střely v hlavni, je 
pohyb roznětkové úderky (4) směrem k jehle 

úderníku znemoţněn páskovou pruţinou (2). 

Vlivem odstředivé síly se kuličky (3) 

přitisknou ke kuţelové ploše prstencové 

pruţiny (2), která se postupně rozvine a 

zajišťuje tak maskovou jistotu. Při letu střely 
je odstředivou silou drţena roznětková úderka 

ve své původní poloze. Při nárazu střely na cíl 

dojde k posunu roznětkové úderky a 

k nápichu na jehlu. Roznět roznětky a vzniklý 

plamen postupuje přes komůrku a kanálek (1) 
kde částečně expanduje, přičemţ se ochladí a 

tak zajistí zpoţdění.  

 

Základní rozdíl od předchozího typu 1513 je ve tvaru roznětkové úderky a absence stopovky. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pouţívá se ve střelách 20 mm Pzgr.Lsp. 

 

Činnost Nárazový, 

s plynovým 

dynamickým 

zpoţděním 

Dopravní reţim   Zajišťovací 

kuličky zajištěny  

svinutou páskou 

Odjištění Na dráze letu 

Průměr  zapalovače (mm) 17 

Celková délka (mm) 31 
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Bd.Z. –5105  

  
 

(Bodenzünder) 

 

      Dnový zapalovač B.Z. 5105 je určen k 20 
mm protipancéřovým střelám se stopovkou pro 

automatické letadlové a protiletecké  kulomety.  

Zapalovač je na přímý nápich, bez roznětkové 
pojistky, s maskovou jistotou realizovanou na 

mechanickém principu má setrvačnou funkci. 

Zapalovač má plynový zpoţďovač.  Při výstřelu 

a během letu střely se jednotlivé součástky 

v zapalovači nepřemisťují ani nijak nepohybují, 

hoří jen stopovka.   Při nárazu střely na cíl dojde 

vlivem značných setrvačných sil k posunu 
roznětkové úderky (zelená barva) přičemţ je 

přestřiţen střiţný kolíček a dochází k nápichu 

na jehlu. Plamen roznětky prochází přes kanálek 
a komůrku, kde  částečně expanduje přičemţ se 

ochladí a tak zajistí zpoţdění.  

 

Malá hmotnost úderky 0,28 g má za následek 

při dopadu střely do terénu téměř 100% selhače. 
   
Shodná konstrukce zapalovače se vyskytuje u Bd.Z.5101; 

Bd.Z.5103 pro Pzgr.3,7 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pouţívá se ve střelách 20 mm Pzgr.Lsp. 

 

Činnost Nárazový, 

s plynovým 
dynamickým 

zpoţděním 

Dopravní reţim   Zajišťovací 

kolíček fixuje 

roznětkovou 

úderku 

Odjištění Při nárazu na cíl 

Závit M11x1 

Průměr  zapalovače (mm) 18 

Celková hmotnost (g) 20 

Celková délka (mm) 32,1 
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