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Úvod: 

     V dobách mého raného působení, co by krajského 

pyrotechnika v Ústí nad Labem, jsem postrádal základní 
rozpoznávací a technická data munice, kterou jsem po-

tkával při každém výjezdu. Samozřejmě, že něco 

v originálech bylo, také jsem si uchovával poklad 

v podobě malé knížečky s velkým obsahem, jejíž titulní 

strana si zasluhuje opravdu zarámovat.  Ano, je to pří-

ručka německých děl a minometů vydaná v Berlíně na 

sklonku roku 1940. Z těchto důvodů ji lze považovat za 

jeden z nejpřesnějších zdrojů informací, jaký byl na po-

čátku druhé světové války k dispozici. Je pravdou, že 

příručka informovala pouze o technických datech 
v rozsahu základních rozměrů, používaných zapalova-

čích, zápalkových šroubech, nábojek, druhů jednotli-

vých prachových náplní o transportním balení a dalších 

mechanických pomůckách k ovládání jednotlivých nábojů. Pro pyrotechnika samozřejmě dů-

ležité informace, ale pro pyrotechnickou praxi je nutné se podívat hlouběji do útrob munice a 

jejího složení. Tento problém tato příručka neřeší. Proto v mnoha případech nastoupila doslo-

va analýza ničeného materiálu. Tento destruktivní rozklad zejména kovových střepin v našem 

případě dělostřeleckých střel (granátů) a nábojnic přispěl prostou klasifikační analýzou a za-
řazením povýbuchových zbytků do jednotlivých skupin částí muničního celku. Tímto způso-

bem vznikala metodika individuální identifikace dělostřeleckých střel, zejména jejich ráží, 

podle určování znaků vodících obrouček. Podstatnou částí analytického zkoumání bylo stano-
vování původního muničního celku z jednotlivých úlomků vytvořených prvotním nebo vlast-

ním výbuchem. Zkoumáním byla zjišťována síla stěny v průběhu od předního po zadní ogival. 

mnohdy byly zachovány nejen základní charakteristiky závitů.  Metricky závit, který má pro-

fil rovnoramenného trojúhelníka s vrcholovým úhlem α = 60°. Whitwortův závit, který má 

podobný profil jako závit metrický. Liší se pouze velikostí vrcholového úhlu α = 55° a zaob-

lením hran profilu závitu. Podstatné je, zda se jedná o závit levý nebo pravý. Ze všech těchto 

zdrojů mohl být pořízen také vnitřní obraz munice. Podstatnou roli v přesné identifikaci však 
vždy hrálo zachovalé značení, které se mnohdy projevilo až po výbuchu a očištění povrchu 

ničeného a zkoumaného materiálu.  

    Vzniku této rozšířené příručky vděčím za mnohé vlastní výkresy z dob, kdy ještě nebyl 
k dispozici počítač. Použitím dnešních možnosti vznikl následující přehled německé dělostře-

lecké a minometné munice. Za čas, který mohu trávit u počítače, zejména děkuji své manžel-

ce, kterou o značné množství času okrádám, tak jak jsem ji okrádal o společně strávené chvíle 

i v dobách výkonu služby. Chtěl bych vytvořit ryze českých pyrotechnických pomůcek více, 

ale jako důchodce nemám tolik času, to pochopíte až v samotné penzi. 

     Jelikož se jedná o válečné období a munici s historií přes 70 let mohu si dovolit i nějakou 

zajímavost z té doby. Takže k vlastním obrázkům přidávám technický text, používanou zbraň 

a některé přepravní obaly, za které touto cestou děkuji tvůrci stránek wehrmachts.kisten. 

Tento materiál není zdaleka ukončen a asi nikdo nedokáže jej někdy dopracovat do koneč-

ného stádia. Budu se snažit jej alespoň pravidelně doplňovat. 
Autor. 
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     Německá dělostřelecká munice má pro svou identifikaci a zařazení svá specifika odlišující 
se od jiných států světa zejména díky německé příslovečné pečlivosti a snaze o pořádek Ně-

která značení lze jen s velkými potížemi naším názvoslovím postihnout. 
Základním prvkem samotného značení munice bylo typické metrické značení vyjadřované 

v centimetrech (8,8 cm), ke kterému byl přiřazen model příslušné zbraně (K. 18) a označení 

střely (gr. nebo GR) což bylo i naše předválečné značení „granát“ německy „Granate“ nebo 

označení u jednotného náboje (Patrone ve zkratce Patr.) namnoze bylo šablonování doplně-

no o délku použité hlavně v rážích (Ladung/4,7 ve zkratce L/4,7), podstatné bylo šablonování 

typu střely, které vycházelo ze samotného názvu účinku granátu v cíli (Spreng ve zkratce 

Spr.). Předválečné značení bylo často omezeno pouze na typ střely a její vzor (Panzergrana-

te 39 ve zkratce Pzgr. 39). Oficiální název jednotného náboje mohl být například ve varu 8,8 

cm Sprgr. Patr. L/47 FES Flak 41 nebo název granátu 10 cm  F.H. Gr. 

     Proto je důležité připomenout si význam některých německých názvů a zkratek a to 

zejména pro širší odborný rozhled. 

 Název zbraně Zkratka Český ekvivalent 

Feldkanone F.K. Polní kanón 

Flugabwehrkanone Flak Protiletadlový kanón 

Kampfwagenkanone Kwk Tankový kanón 

Panzerabwehrkanone Pak Protitankové dělo 

Sturmkanone Stu.K. Útočný kanón 

Sturmgeschutz Stu.G. Útočná dělo 

Gebirgshaubitze Geb.H. Horská houfnice 

Gebirgskanone Geb.K. Horský kanón 

Leichte Feldhaubitz L.F.H. (Le.F.H.) Lehká horská houfnice 

Leichte Infanterie 

Geschutz 

L.I.G. ( Le.I.G.) Lehké pěchotní dělo 

Schwer Infanterie 

Geschutz 

s.I.G. Těžké pěchotní dělo 

Leichte Geschutz L.G. Lehké dělo 

Kanone ( Eisenbahn) K.(E) Kanón (železniční) 
  

Některé šablonované zkratky a jejich barvy na střelách 

 

 Zkratka Název Barva šablony Český ekvivalent význa-

mu 

Spr. Spreng černá trhavý 

Nb. Nebel bílá dýmový 

Pz. Panzer červená protipancéřový 

Be Beton  Protibetonový 

A nebo 
LS 

Osvětlovací bílá Granát s dnovým vý-
metem 

Al   černá  

Bl Blind bílá Inertní (slepá) 

Ex  červená školní 

Üb Übungs bílá Cvičná s prachovou náplní  

Üb.B.  bílá Cvičná s náplní TNT 

Vp  černá Atrapa střely 

Bo  25mm vysoká pís-

mena 

Zvětšená trhací náplň 
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F F-Geschosse 

(Fern) 

černá Dálkový náboj 

Buntr.  černá Barevný dým 

Br Brand černá Zápalný 

Deut. Deut černá  

Stg, 

KPS,FES 

 černá Označení materiálu vodící 

obroučky  

I. II. III. Římské číslice černá Hmotnostní znaky 

1,14,32 Arabské číslice černé Číselný kód trhaviny 

Šablonování na nábojnicích a nábojkách je u německé munice důsledné neboť i nezasvě-

cený pozná z označení, do které zbraně je náboj nebo nábojka určena a také pozná jakou stře-

lu nábojnice obsahuje i když z kazety vyčnívá pouze její dno. 

Zkratka Český ekvivalent význa-
mu 

Digl.P. Diglykolový prach 

Gu.P. Gudulový prach 

Ng.P Nitroglycerinový 

  

  

     Obecně můžeme munici užívanou během druhé světové války německou 

armádou, ale nejen německou, rozdělit podle účinnosti v cíli na proti-
pěchotní a protipancéřovou. Protipěchotní, neboli tříštivý granát se 

značným střepinovým účinkem, resp. Sprenggranate (Sprgr.)  tříšti-
votrhavý (podle způsobu nastaveného zpoždění), byl určen k palbě na 

lehké opevněné cíle a zejména na pěchotu. Tříštivotrhavý granát byl 

tvořen ocelovým nebo ocelolitinovým tělem středně silných stěn 

s vnitřním objemem vyplněným účinnou trhavinou zejména pak TNT 

nebo amatolovou směsí. Úkolem granátu v cíli bylo způsobit v místě 

dopadu silnou explozi s rozletem značného množství střepin. Postup-

ným vývojem a zlepšováním konstrukce a zejména používáním speci-

álně vyvinutých ocelolitinových slitin se zvýšil také smrtící účinek, 
zejména cestou navýšení množství střepin, na které se granát po vý-

buchu roztrhl.   Hlavním úkolem účinnosti v cíli protipancéřových, nebo též proti-

tankových střel Panzer Granate (Pzgr), bylo proniknutí pancířem nepřátelského 
obrněnce do jeho vnitřního prostoru a způsobení nenapravitelné škody se samo-

zřejmou likvidací osádky. Podle fyzikálního principu, který se uplatňoval při pro-

nikání pancířem, se rozlišovaly dva druhy protipancéřových střel: průbojné a ku-

mulativní. Základním principem, který využívaly průbojné střely, byla kinetická 

energie kombinovaná s co největší tvrdostí materiálu, z něhož byla střela vyrobe-

na. Z toho logicky plynul požadavek, na co nejvyšší úsťovou rychlost průbojné 

střely, s níž rostla i její kinetická energie. Průbojných střel bylo zkonstruováno 

několik druhů vzájemně se lišících svou stavbou těla. Základní typově jednoduchá 
průbojná střela byla vyrobena z tvrdého kovu, nejčastěji oceli, a neměla ve svých útrobách 

žádnou výbušnou nálož. Po probití pancíře mohla uvnitř stroje zasáhnout a přímo usmrtit čle-

ny osádky případně iniciovat uskladněnou munici neboť se značná část kinetické energie pro-

jektilu během průniku pancířem přeměnila na energii tepelnou. Její smrticí účinek pro posád-

ku byl ještě zesílen úlomky pancíře, které se uvolnily z vnitřní stěny po proniknutí střely. Prů-

bojný granát měl ve své výbavě sice nepatrné množství, ale zato velmi brizantní trhavinové 

nálože, řádově v desítkách gramů, která zesilovala její ničivý účinek. Výbušná nálož průboj-

ného granátu byla odpalována po dopadu s nepatrným zpožděním, aby k explozi došlo až v 
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interiéru zasaženého vozidla. Tento typ granátu se na první pohled jeví jako účinnější, ale 
zdání klame, průbojný účinek je u takovéto střely o poznání menší.    

     První protitankové kanóny zavedené před druhou světovou válkou v armádách většiny 
evropských zemí, německé (Panzerabwehrkanone) nevyjí-

maje, byly relativně malé ráže. Nejběžnější ráží bylo 3,7 cm. 

S rozvojem pasivní obrany obrněných vozidel, zejména pak 

tanků, se zvětšovala síla pancéřování obrněných strojů, se 

kterými si musely protitankové kanóny poradit. Proto zača-

ly být střely malých ráží nedostatečné. Vedle vývoje proti-

tankových kanónů větších ráží začali konstruktéři pracovat 

i na zvyšování výkonnosti stávajících malorážových kanó-
nů a to zejména zvyšováním úsťové rychlosti střel. Tato 

cesta však brzy narazila na svou hranici. Při překročení 

dopadové rychlosti zhruba 800 m/s se totiž průbojná střela 
o pancíř pouze roztříštila, aniž by mu způsobila jakoukoliv 

újmu. Podobné omezení by platilo i pro střely větších ráží, 

takže nestačilo zvyšovat výkon ani ráži, ale bylo třeba 

hledat úplně nové řešení. A tak se zrodila protipancéřo-

vá munice nové konstrukce, tzv. jádrová střela. Němci 

tento druh munice vyvinuly během druhé poloviny roku 

1940 na základě pokusů s konstrukcí protitankové zbraně se zužujícím se vývrtem hlavně. 

Touto zbraní se později stala protitanková puška schwere Panzerbüchse 41. Její komora měla 
průměr 28 mm, zatímco ústí hlavně pouhých 20 mm. Tato zbraň využívala principu zrychlení 

"průtoku" v místě zúžení. Taková zbraň ovšem vyžadovala speciální munici schopnou přizpů-

sobit se stále užší hlavni. Tak vznikla střela s tvrdým jádrem a měkkým pláštěm. Plášť se při 

průchodu zužující se hlavní deformoval, střela se přizpůsobovala průměru hlavně a její ústí 

nakonec opouštěla velmi vysokou rychlostí. V případě schwere Panzerbüchse 41 to bylo něco 

okolo 1400 m/s. Při takové rychlosti ovšem nestačilo, aby bylo jádro projektilu ocelové, ne-

boť by opět došlo k jeho roztříštění. Proto začal být používán super tvrdý karbid wolframu. 

     Inspirováni konstrukcí střel pro kanóny se zužující se hlavní, vyvinuli němečtí konstruktéři 

podobně řešenou střelu i pro klasické protitankové kanóny s neměnným vývrtem hlavně. Tak 

vznikla jádrová střela. Plášť z měkčího materiálu než jádro fungoval jako absorbent prvotního 
nárazu po dopadu střely na pancíř nepřátelského obrněnce. Balistická čepička  z měkké sliti-

ny, bakelitu a podobně na špici střely rozvedla energii při dopadu do stran kolem wolframo-

vého jádra takže jádro pokračovalo dál nezpomaleno a neroztříštěnou obrovskou silou prvot-

ního nárazu  proniklo pancířem. Vyvinutí jádrové střely přišlo pro Němce v pravou chvíli. 

Když roku 1941 vpadl Wehrmacht do Sovětského svazu a narazil na vyspělé tanky T-34 a KV 
ukázaly se stávající německé protitankové zbraně jako nedostatečné. Jediným kanónem efek-

tivně použitelným proti ruským tankům zůstal protiletadlový 8,8cm Flak 36 a 5cm PaK 38 

ovšem tento pouze za předpokladu, že používal právě wolframovou jádrovou munici. 
Wolfram byl však pro Němce velmi nedostatkovou surovinou a od počátku roku 1942 bylo 

jeho používání silně regulováno. Omezená byla tedy i produkce munice s wolframovým já-

drem a možnost jejího širšího využívání. Princip tvrdého jádra obaleného jiným materiálem se 
však osvědčil i při použití oceli namísto wolframu. Měkký obal, který absorboval prvotní 

energii dopadu zaručoval, že ani při použití oceli nedojde, při dopadu ve velké rychlost, k 

roztříštění jádra. Jádrová konstrukce se tak stala standardem pro veškerou průbojnou munici. 

Mluvíme-li tedy o jádrové střele, nejedná se o samostatný druh munice, ale o druh konstrukce 

střel. Konkrétních druhů munice založených na této konstrukci existovalo několik.  
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Standardní protitankovou střelou německé armády byl Panzergranate 39 
(PzGr.39). Konstrukčně šlo o průbojnou střelu s ocelovým jádrem, s balistic-

kou kuklou a představnou čepicí. Balistická kukla, která obalovala ocelové 
jádro, zajišťovala projektilu lepší letové vlastnosti a tím pádem i vyšší přes-

nost. Představná čepice na špici střely potom zajišťovala rozvedení energie 

nárazu při dopadu do stran a chránila tak jádro před roztříštěním. Granát nesl 

malou výbušnou nálož. Pro lepší míření byla střela vybavena  stopovkou. Stře-

lec tak mohl po odpálení sledovat trajektorii střely a při dalším výstřelu upravit 

míření. Objevení výhod jádrové konstrukce střel vedlo, mimo již popsaného, k 

vývoji velmi zajímavého druhu munice - tzv. podkaliberních střel. Samotný 

projektil byl v podstatě normální jádrovou střelou tak, jak byla popsána. Jeho 
průměr podstatné části těla byl však menší než průměr vývrtu hlavně kanónu, tvořil tvar cívky 

nebo také hrotu kopí. Rozdíl dorovnávaly tzv. vodící oddělovací nebo pevné obroučky. Pod-

kaliberní střela byla lehčí než střela kaliberní a při stejné prachové náloži v nábojnici tedy 
byla vypálena větší rychlostí. Vodící obroučky zajišťovaly hladký průchod projektilu hlavní, 

udělení rotace, oddělení od šípu střely a tím i velkou přesnost. Značnou výhodou podkaliber-

ních střel byla jejich velmi vysoká úsťová rychlost. Právě tato obrovská rychlost střely vylu-

čovala možnost použití oceli pro konstrukci jejího jádra neboť by i při použití měkké před-

stavné čepice došlo k roztříštění jádra. Podkaliberní střely tedy měly jádra výlučně wolframo-

vá.  

     Jak jsem se již zmínil, mají podklaiberní střely dvě základní konstrukce, které charakteri-

zovaly jednotlivé typy. Byly to střely s pevnými a s oddělitelnými vodícími nákružky a 

obroučkami. U střely s pevnými vodícími nákružky a obroučkami byly vodící obroučky ne-

dílnou součástí projektilu. Tak jak střela opustila hlaveň, v takovém stavu zůstávala po celou 
dobu letu a také v takovém zcela nezměněném stavu dopadla na cíl. U střely s oddělitelnými 

vodícími nákružky a obroučkami docházelo za letu k oddělení tří nebo více částí, ze kterých 

byly složeny vodící obroučky a nákružky, kterým se také jinak říkalo botičky. Po průchodu 

granátu hlavní se vodící obroučky oddělily a tak značně klesl odpor střely na dráze letu a ta 

mohla letět rychleji a dál. 
 

 

Podkaliberní střelou používanou pro ně-
mecké tanky byl Panzergranate 40 (Pz-

Gr.40). Šlo o střelu s wolframovým já-

drem s pevným obalem a bez výbušné ná-
lože. 

Přestože podkaliberní granáty dosahovaly 

vyšší úsťové rychlosti a jejich wolframové 

jádro bylo výrazně tvrdší než těla ocelo-

vých kaliberních granátů, měly jednu pod-

statnou nevýhodu. Jejich hmotnost byla ve srovnání s ocelovými rážovými gra-

náty relativně nízká a během letu tak podkaliberní projektily rychleji ztrácely 
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svou kinetickou energii. Wolframová podkaliberní střela tedy byla velmi účinná na malé a 
střední vzdálenosti, na velké vzdálenosti ji však těžší průbojná střela s ocelovým jádrem pře-

konávala. 

     Jádro je ve své podstatě karbid wolframu vytvořený žíháním wolframového prášku 

s daným množstvím uhlíku, který se v podobě prášku mísí s práškem pojícího kovu, kterým je 
obvykle kobalt, nikl, hliník a čisté železo v objemu přibližně 5% na daný kov a tato směs o 

určitém zrnění se při teplotě přibližně 1350°C slinuje. Jádro má značnou měrnou hmotnost 

15-19 g na cm3. 

 

      Popsané typy protipancéřových 
granátů jsou v kategorii střel průboj-

ných. Vedle toho však existují proti-

pancéřové střely  průpalné neboli 

kumulativní s označením Hl hohl-

ladungs funkčně úplně odlišné od 

klasických protipancéřových.  Vývoj, 
který ve svém důsledku vedl k vyná-

lezu tohoto typu munice, začal v 

osmdesátých letech 19. století.   

     Výbušná náplň uvnitř kumulativní 

nálože měla tvar válce s kuželovitým 

nebo kulovitým vybráním na jednom 

konci. Tato dutina, ve tvaru trychtýře 
s vrcholovým úhlem menším než 90° 

nebo číšky, byla vyložena kumula-

tivní vložkou, nejčastěji měděnou. 
Vložka však dutinu nevyplňovala, 

pouze rovnoměrně potahovala její 

stěny. Iniciace roznětky hlavového 
zapalovače v duté špičce střely vytvořila zášlehovou vlnu plamene, který prošel dutinou ku-

mulativní vložky a šlehovou trubicí k rozbušce umístěné u dna granátu, kde iniciovala trhavi-

nu, jejíž detonační vlna prošla náloží až ke kumulativní vložce. Postupným borcením kumula-

tivní vložky se vytváří rychlá část kumulativního proudu – kumulativní paprsek a pomalá část 

kumulativního proudu – tlouk. Pro velikost průrazného účinku má zásadní význam pouze ku-
mulativní paprsek, jehož délka, rychlost, jednotková hmotnost a spojitost určují velikost prů-

razu. 
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3,7 cm Sprgr.Patr.18 umg 

  1. ledna 1928 byly dokončeny první dva prototypy s oficiálním ozna-

čením 3,7 cm protitankový lafetovaný kanon (Tankabwehrkanone in 

Spreizlafette), pak od roku 1940 na 3,7 cm protitankové dělo (Pan-

zerjägerkanone). V květnu 1929 bylo vyrobeno již 

13 zbraní a ve výrobě se jich připravovalo celkem 
100, 5 kanónů převzalo oddělení armády k testům 

v Kummersdorfu. Na počátku roku 1930, mohla 
být dokončena zkušební verze, ale kvůli utajení 

nemohla být provedena. Do roku 1930 mělo být 

vyrobeno 566 zbraní v září jich, však bylo pouze 
264, přesto na konci roku bylo vyrobeno 608 

zbraní pro 21 pěchotních divizí, tři jízdní divize a 

dvě jízdní brigády. Předpis psaný švabachem pro 

munici 3,7 cm byl vytvořen 29,1,1938 a vydán v Berlíně 1941. 

     Náboj  3,7 cm Sprgr.Patr.18 umg. má celkovou hmotnost  1,26 kg 
a  délka 341,5 mm. Střela o hmotnosti 615g a délce bez zapalovače a 

stopovky č.3 95 mm, celková délka je pak 136,1 mm, průměr těla 

36,85 mm v obroučce 38,18 mm. Střela pro tříštivý účinek je vybave-
na hlavovým nárazovým zapalovačem  A.Z.39 o hmotnosti 57g, který 

iniciuje svou počinkou Duplex nebo Duplex Lm nebo také Duplex 

Ausf.B (Al) trhavou náplň ve slabém papírovém pouzdře  DIN 827, 

třída 4b,  kterou tvoří  26g PENTRIT 90/10, což je 90% Np a  10% 

vosk.Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 6331 St. o hmotnosti  

420g a délce 250 mm, průměr spodní 46mm, rantl má průměr 51,5 

mm. Nábojnice je naplněna 175g diglykolového trubičkového prachu 

-8-(175.2,2/0,85)+ 2g Ncdp (1,5.1,5), vše iniciuje mosazný nebo oce-
lový zápalkový šroub  C/13n.A  nebo C/13n.A.St.  

Varianta Sprgr.Patr.18 umg. 

Celková délka náboje (mm)  341,5 

Celková délka střely (mm) 136,1     

bez stop. 128,5 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

36,85  (36,75) 

51,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 0,620    (610) 

Trhavina 

Hmotnost (g) 

Pentrit 10% vosk 

  26 

Vodící obroučka 1x  Cu 

Zapalovač A.Z. 39 

Stopovka N°3 

Střela je opatřena celoplošným hliníkovým nátěrem se 
žlutou středovou páskou po obvodě. 
V postupném vývoji bylo použito dalších 5 typů hlavových zapalovačů: 
3,7 cm Kopfzünder Zerleger Pulver (pyrotechnická autodestrukce) 

3,7 cm Kpfz Zerl P vereifacht (pyrotechnická pojistka a autodestr.)  
3,7 cm Kpfz Zerl P v Stahl  

3,7 cm Kpfz Zerl Fliehgewicht(autodestrukce na hodinovém principu) 
3,7 cm Kpfz Zerl Fg K (autodestrukce na hodinovém principu) 
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Kovový truhlík pro 12 kusů 3,7 cm Pak, o rozměrech 360x380x130 mm o hmotnosti 

21 kg. 
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3,7 cm Sprgr.Patr.18   

Ve vývojové řadě se na přelomu roku 

1941 – 42 objevila dvouobroučková vari-

anta střely 3,7 cm Sprgr.18  má   celkovou 

hmotnost  0,635 kg a  délka 341,5 mm. 

Střela o celkové délce bez zapalovače a 
stopovky č.3   měří  95 mm, celková délka 

je pak 134 mm, průměr těla v předním 
ogivalu je 36,75 mm ve střední části 36,6 

mm a v obroučce 38,18 mm. Střela pro 

tříštivý účinek je vybavena hlavovými 
nárazovými zapalovači typu 3,7 cm Kop-

fzünder Zerleger o hmotnosti 57g, který 

iniciuje svou počinkou Duplex nebo Du-

plex Lm nebo také Duplex Ausf.B (Al) 

trhavou náplň ve slabém papírovém pouz-
dře DIN 827, třída 4b, kterou tvoří  26g 

PENTRIT 90/10, což je 90% Np a 10% 

vosk. Stopovka N°3 průměru 23,2 mm 
opatřená závitem M26x1,5 mm. 

Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 

6331 St. o hmotnosti  420g a délce 250 

mm, průměr spodní 46mm, rantl má prů-

měr 51,5 mm. Nábojnice je naplněna 

175g diglykolového trubičkového prachu 

-8-(175.2,2/0,85)+ 2g Ncdp (1,5.1,5), vše 

iniciuje mosazný nebo ocelový zápalkový 
šroub  C/13n.A  nebo C/13n.A.St. 

Varianta Sprgr.Patr.18   

Celková délka náboje (mm)  341,5 

Celková délka střely (mm) 134     

bez stop. 128  

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

36,85  (36,75) 

51,5 

Celková hmotnost střely (g)  620    (610) 

Trhavina 

Hmotnost (g) 

Pentrit 10% vosk 

  26 

Vodící obroučka 2x  Cu 

Zapalovač 3,7 cm Kpf.Z… 

Stopovka N°3 
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3,7 cm  Sprgr. Patr. 18 umg. (Üb) 

     Pro výcvik střelby z nových kanónů bylo používáno cvičných střel 

s původními nábojnicemi s plnou náplní. Střela po dopadu na cíl mírně 

zakouřila. Delaborace takové střely je nebezpečná vzhledem 

k použitému ostrému hlavovému zapalovači A. Z. 39 nebo Kpf.Z. Zerl. 
P nebo MP(bezplynová slož), což je nárazový hlavový zapalovač na 

přímý nápich, bez roznětkové a rozbuškové pojistky s maskovou po-

jistkou a autodestrukcí na pyrotechnickém principu. Střela je plněna 

prachovou náloží. V roce 1943 zakázala Rudá armá-

da výnosem GAU N°1806 používání těchto kořist-

ních zapalovačů, protože docházelo u ostré munice 

k předčasným výbuchům. 
 

     Náboj 3,7 cm Sprgr.Patr.18 umg. (Üb) má celko-

vou hmotnost 0,620 kg a délka 341,5 mm. Střela o 

celkové délce bez zapalovače a stopovky č.3 měří 95 
mm, celková délka je pak 128,5 mm, průměr těla 

36,85mm v obroučce 38,18 mm. Střela pro tříštivý 

účinek je vybavena hlavovým nárazovým zapalova-

čem AZ. 39 o hmotnosti 57g, který iniciuje svou 

počinku Duplex nebo Duplex Lm. Nárazový zapalo-

vač na přímý nápich, bez roznětkové a rozbuškové 

pojistky s maskovou jistotou realizovanou na princi-

pu odstředivé pojistky (kulička) s doplňující hmotou, 
která změní polohu těžiště pojistky v okamžiku od-

jištění. Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 6331 
St. o hmotnosti  420g a délce 250 mm, průměr spod-

ní 46 mm, rantl má průměr 51,5 mm. Nábojnice je 

naplněna 175g diglykolového trubičko-

vého prachu -8-(175.2,2/0,85)+ 2g Ncdp 

(1,5.1,5), vše iniciuje mosazný nebo 

ocelový zápalkový šroub  C/13n.A  ne-

bo C/13n.A.St.  

Stejně jako u ostrých střel došlo vývo-
jem k alternativě střely cvičné, která 

měla dvě Cu nebo FES vodící obroučky 

ze stříbrné (hliníkové) barvy se přešlo 
na žlutou s jednoduchým označením Bl 

a černými šipkami na těle směřující 

k zapalovači a na zapalovači byly šipky 
k vrcholu většinou vyraženy do materiá-

lu zapalovače. Střela s označením (Üb) 

Übungs „cvičný“ mělo ještě alternativu 

„slepý“ (Bl) Blind, který neobsahoval 

žádnou výbušninu. Místo stopovky byl 
jen šroub odpovídající její hmotnosti.  
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3,7 cm Sprgr. Patr. 40 

Náboj  3,7 cm Sprgr.Patr.40   má celkovou hmotnost  1,315 kg a  délku 

353,5 mm. Střela o hmotnosti 0,665 kg o celkové délce těla bez zapalo-
vače a stopovky č.3, 107 mm celková délka je pak 140,5, průměr těla 

36,85 v obroučce 38,18 mm. Síla stěny střely je přibližně 6,67 mm. Stře-

la pro tříštivý účinek je vybavena hlavovým nárazovým zapalovačem  

A.Z.39 o hmotnosti 57g opatřený závitem M28x1,5, který iniciuje svou 

počinkou Duplex nebo Duplex Lm  trhavou náplň ve slabém papírovém 

pouzdře  DIN 827, třída 4b  kterou tvoří  45g PENTRIT 10% vosk, což 

je o 19 g více než u Sprgr 18 umg. 

Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 6331 St. o hmotnosti  420g a 
délce 250 mm,  průměr spodní 46mm, rantl má průměr 51,5 mm a výšku 

2,6 mm, je naplněna175g diglykolového trubičkového prachu -8-

(175.2,2/0,85) + 2g Ncdp (1,5.1,5), vše iniciuje mosazný nebo ocelový 
zápalkový šroub  C/13n.A  nebo C/13n.A.St.  

Střela je opatřena celoplošným hliníkovým nátěrem bez jakéhokoliv 

žlutého značení. 

Varianta Sprgr.Patr.40 

Celková délka náboje (mm)  353,5 

Celková délka střely (mm) 140,5    (140)* 

Průměr  střely** 

Nábojnice průměr dna (mm) 

36,75; 36,55;36,85  

51,5 

Celková hmotnost střely  (g) 665 

Trhavina 

Hmotnost (g) 

Pentrit 10% vosk 

  45 

Vodící obroučka 1x  Cu nebo FES 

Zapalovač A.Z. 39 

Stopovka N°3 

* průměrná délka u více střel 

** přední ogival , střed, vodící obroučka 

 
     První boje absolvoval tento kanón v průběhu občanské války ve Špa-

nělsku. Kanón vážil 432 kg, jeho šikmý protistřepinový štít chránil jen 

málo, Hlaveń měla délku 42  ráží, úsťová rychlost 762m/s s dostřelem 

4025 m kromě Sprgr byla účinnost Pzgr na takovou vzdálenost jen po-

lechtáním… 
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3,7 cm Pzgr. Patr. 40 „A“ 

     Náboj  3,7 cm Pzgr.Patr.40 má celkovou hmotnost  1,315 kg a  délku 

305,5 mm. Střela o hmotnosti 0,368 kg o celkové délce těla 88,3 mm,  
průměr těla 36,8 v obroučce 38,3 mm nejmenší průměr ve zúžení 25 

mm. Střela ocelového těla má v dutině vloženo jádro karbidu wolframu 

průměru 16 mm a délky 50 mm s předním ogivalem poloměru 30 mm. 

Kukla kryjící bakelitovou přední část střely je tvořena z plechu, který je 

ze slitiny hliníku mědi a hořčíku. 

     Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 6331 St. o hmotnosti  420g a 

délce 250 mm,  průměr spodní 46mm, rantl má průměr 51,5 mm a výšku 

2,6 mm, je naplněna 186g diglykolového trubičkového prachu -9,5-
(185.6.0,6) + 2g Ncdp (1,5.1,5), pro KwK 160g Ngtp 11,5-(185.2,5/1,1) 

vše iniciuje mosazný nebo ocelový zápalkový šroub  C/13n.A  nebo 

C/13n.A.St.  
     Střela je opatřena černou barvou s bílým šablonováním kukla je 

v barvě materiálu bakelit je převážně tmavě hnědý až černý. Dno náboj-

nice je značeno Pzgr 40 nebo bílými písmeny KwK. Střela má dvě další 

varianty první je bez kovové kukly a je v délce 91,1 mm 
Varianta Pzgr.Patr.40 “A“ „B“ Pzgr.Patr.40 Üb 

Celková délka náboje (mm)  305,5 308,3 305 

Celková délka střely (mm) 88,3   91,1 88,3 

Průměr  střely** 

Nábojnice průměr dna (mm) 

36,75; 25; 38,3  

51,5 

shoda 36,75; 38,2;38,2 

Celková hmotnost střely  (g) 368 368 368 

Jádro karbidwolframu shoda ocel 

Vodící obroučka 1x    FES shoda  

Stopovka nalisovaná směs shoda  

* průměrná délka u více střel 

** přední ogival , střed, vodící obroučka 

  

 

 

Pzgr 40 Üb 

cvičný s ocelovým jádrem 

 

 

 

 

         Označení dna nábojnice pro tankový kanón 
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     Když se schylovalo k tomu, že bude Pak 35/36 vyřazen z bojového nasazení přišlo vysvo-
bození z agonie a podařilo se nepatrně prodloužit životnost díky zavedení nové munice. Šlo o 

3,7cm Panzergranate 40 (PzGr 40) cívkového tvaru s penetračním jádrem z karbidu wolfra-
mu, které prorazila na 500 metrů 65 mm svislý pancíř a při sklonu 30 stupňů pancíř o tloušťce 

55 mm. Avšak vzhledem k nedostatku wolframu a zvýšené výrobě penetračních jader pro 

větší ráže musela být výroba omezována, přesto nebyla všechna munice do konce války spo-

třebována. Střela přesto, že měla úsťovou rychlost V0 1030 m/s
-1 

měla nízkou hmotnost a 

rychlost značně ztrácela dopadová energie ve vzdálenosti 500 m dokázala z ověřených zkou-

šek proniknout 45mm; 49mm; 58mm ocelovou deskou v úhlech: 30°; 60°; 90°. 

     Už na začátku války v Polsku se Pak 35/36  se střelou 3,7cm Panzergranate 40 (PzGr 40) 

osvědčil, protože Poláci disponovali jen malými, lehkými tanky a Němci měli už více než 11 
tisíc těchto protitankových zbraní. Avšak ve Francii již narazili. Protože museli svou omeze-

nou taktickou silou překonat tanky, jako byly typy Matylda nebo Char B. Slabost „Paků“ po-

cítil Ervín Rommel, když mu tyto tanky doslova roznesli dvě protitankové roty Totenkopf. 
Granáty ráže 3,7cm se od pancíře Matyld i na malou vzdálenost odrážely. To že Pak 35/36 je 

zastaralý a neúčinný se naplno projevilo v době operace "Barbarossa". Proti tankům T-34 a 

KV-1 nebyla žádná šance. Agonii však opět prodloužila nová střela, tentokrát nadkaliberní, 

kumulativní 3,7cm Stielgranate41. 

 

 
Pzgr.Patr.40 “B“ 

 

 
Pzgr.Patr.40 “A“ šablonování 
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3,7cm Stielgranate 41  

     Náboj  3,7cm Stielgranate 41 má celkovou hmotnost  8,6 

kg a  délku 739 mm. Střela o hmotnosti 8,6 kg   průměr těla 

160 mm  Střela ocelového těla, hlavice z plechu má v dutině 

vloženu kumulativní číšku obsah TNT ve střele je o hmotnosti 
2,42 kg.  Distanční vzdálenost kumulativní nálože zaručuje 

přední ogival na jehož vrcholu je nárazový hlavový zapalovač 

AZ. 5075 označení je viditelné pouze na balících nálep-

kách.Jedná se o zapalovač na přímý nápich bez rozbuškové 

pojistky.Úderka zapalovače vystupuje z těla zapalovače a až 

do výstřelu je zajištěna tak, že dosedá na ocelovou spirálovou 

pružinu. Nápichová kombinovaná rozbuška je umístěna 
v zapalovači na rozdíl od puškových granátů je v zapalovači 

jen roznětka. Ve dnové části hlavice je dnový nárazový zapa-

lovač BdZ 5130, což byl zapalovač s funkcí na setrvačnost, 
bez rozbuškové pojistky konstrukce pro tuto střelu.. 

     Nábojnice mosazná 6331 nebo ocelová 6331 St. o hmot-

nosti  420g a délce 250 mm,  průměr spodní 46mm, rantl má 
průměr 51,5 mm a výšku 2,6 mm, je naplněna 216g diglyko-

lového trubičkového prachu -9,5-(185.6.0,6) + 2g Ncdp 
(1,5.1,5), pro KwK 160g Ngtp 11,5-(185.2,5/1,1) vše iniciuje 

mosazný nebo ocelový zápalkový šroub  C/13n.A  nebo 

C/13n.A.St.  

     Střela je opatřena červenou nebo khaki barvou se šablono-

váním černé nebo bílé barvy. Dno nábojnice je značeno Stiel-

Gr.     

Varianta  3,7cm Stielgranate 41 

Celková délka nábojnice (mm)  250 

Celková délka střely (mm) 739   

Průměr  střely (mm) 

Nábojnice průměr dna (mm) 

160 

51,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 8,6   

Kumulativní náplň (kg) TNT 2,42 

Vodící obroučka ne 

Zapalovač  AZ 5075; BdZ 5130 

Netřeba dodávat, že vývoj tvaru kumulativní nálože udržel Pak 35/36 ve výrobě i na po-
čátku války. Kdo byl první v objevu kumulativního efektu nelze nepřehlédnout, byl jím  

v roce 1885 resp. 1888 Američan Charles Edward Monroe a jeho efekt znovuobjevil a zdoko-

nalil  Von Neumann v roce 1911, ale neuskutečnil žádné praktické aplikace, které by byly 

využity. V letech 1935 – 1939 vyvstala potřeba vyrobit funkční protitankovou zbraň. V té-

to době  v roce 1935  se objevil Henry Mohaupt, chemický inženýr, který si zřídil v Curychu 
laboratoř pro vývoj efektivní protitankové zbraně, kterou chtěl jako kulometčík švýcarské 

armády využít vojáky pěchoty. Henry Mohaupt vynalezl kumulativní usměrněnou nálož resp. 

využil dřívějších výzkumů amerického univerzitního profesora  Wooda  z John Hopkins Uni-
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versity katedry fyziky, který objevitel princip kovové vložky. Mohaupt své výsledky bádání 
prezentoval jako úplnou novinku. Němci však jeho služeb nevyužili, a výzkumné práce ne-

koupily, proto se jejich efektivní výzkum prodloužil až na počátek války. Spolupráci Mohaup-
ta však ještě před válkou přijali jak Francouzi, tak i Britové. Po vypuknutí války byl francouz-

ský výzkum převezen do USA a 10.5.1940 byl vyzván i Mohaupt pro práci na výzkumech 

protitankových zbraní v USA. Na podzim roku 1940, po značných emigračních průtazích, 

protože nebyl americkým občanem, nakonec připlul do Spojených států a převzal vedením 

projektu Bazooka. Tato zbraň se objevila ve výzbroji Britů v Africe a při jedné z porážek 

v Tunisku byla dopravena do německého Lipska firmy HASAG, 

kde ji němci okopírovali, trochu zvětšili a tak vznikla první reak-

tivní německá protitanková střela „Panzerschreck“, Raketenpan-
zerbüchse (ve zkratce RPzB). 

     Výroba 3,7 cm Stielgranate 41 se však ubírala mimo svě-

tový vývoj a šla svou pomalou a velmi nepraktickou cestou. Pou-
žití zéto munice bylo pro obsluhu Pak 35/36 velmi nebezpečné 

neboť účinná vzdálenost střely Stiel.gr. 41 se pohybovala někde 

kolem 500 m. I když pancíř kanónu nebyl nijak silný, přesto ochraňoval obsluhu před pěchot-

ními zbraněmi a střepinami, proto bylo vždy nabíjení velmi nebezpečné, protože nabíječ mu-

sel vystoupit z úkrytu a trefit se do ústí hlavně koncem nelehké střely. Účinnost této munice 

však stačila k probití tehdejších pancířů u všech tanků nepřítele. 

 
Kovový kontejner o rozměrech 770x240 mm o celkové hmotnosti 16,85 kg 
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47 mm, 5 cm 

Pzgr.Patr. 

40(t)   
(Panzer Granate Patrone 40) 
     Anexí území Čech a Moravy a s tím 

spojeném využívání rozvinutého zbrojařského průmyslu, zejména pak 

Škody Plzeň a jejích dceřiných společností, se německá armáda zmocni-

la  kanónu vzor. 36 a československého protitankového kanónu v ráži 

47mm  a s tím i protipancéřového střeliva. Střela 4,7cm Pzgr.Patr40 o 
hmotnosti 0,9 kg byla laborovaná do německé nábojnice M 36 nebo 

v roce 1942 do nábojnice Patr. 40 pro 5 cm Pak. Nový PzGr.40 nebyl 
ničím jiným než podkaliberní municí s tvrdým jádrem z karbidu 

wolframu. Vystřelený ze starého 50mm kanónu KwK 38 L/42 dokázal 

na 500 metrů probít pancíř silný 58mm, skloněný pod úhlem 30 stupňů. 

Nové tanky Pz-III s delším kanónem dorazily k jednotkám počátkem 

roku 1942. Jejich zbraň vystřelovala PzGr.39 úsťovou rychlostí 825 m/s, 

což jí zaručovalo průbojnost 60mm pancíře skloněného pod úhlem 30 

stupňů na vzdálenost 500m. S novou municí PzGr.40 tato hodnota 

stoupla na 72mm. Značení v milimetrech u československé munice nebo 

v centimetrech u německé má svou velkou nepřesnost právě u této ráže 

kde průměr těla střely je 46,9 mm ale v technickém originálním výkresu 

č. S11190-Mu5950 je ráže udána pouze jako 4 cm anebo také jako ráže 
5 cm udávána v „Handbuch  die Munition der deutschen Geschütze und 

Werfer“. 
      4.7 cm náboj Pzgr Patr. 40. pro čs. protitankový kanón Pak (Panze-

rabwehrkanone) a kanón vz. 36 (Kanone 36), pro Kwk 39 a Kwk40 a 

Pak 38 Jednotný, protipancéřový svítící náboj ve světě nazývaný jako 

šípový podle tvaru hrotu šípu u nás známý jako cívkový. Určený proti 

pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá v protitankovém boji 

jako nosič průbojného účinku proti těžce pancéřovaným cílům. Samotné 

tělo střely je složeno z cívkovitého válcového ocelového těla, bez vodící 

obroučky, přední  ogival je kuželový ostrý vyrobený z umělé hmoty. 

Jádro střely tvořící její podstatnou hmotnostní část je z karbidu wolfra-

mu. 

     Nábojnice M36 značena 4,7 cm  je plněna nitroglycerínovým pra-
chem (459 g Str.P. M-36(1x10/320) a má mechanický zápalkový šroub 

M33. Nábojnice 6360 pro 5 cm Pak 39 má délku 420 mm a průměr dna 
78,5 mm a velký obsah prachové náplně 897 g Digl.St.P.G2 (380x7x0,7) 

zápalkový šroub C/ 22.Nábojnice 6317 (t) pro Pak 40  má délku 256,6 

mm a je plněna 557 g Digl. R.P. 8,2 (188x2,2/0,85). 
Varianta Kwk39 

Pak 38 

Kwk 40 

Celková délka náboje (mm)  496,5 333,1 
Celková délka střely (mm) 136,5 136,5 
Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 
46,9 

78,5 

46,9 

78,5 
Celková hmotnost střely  (kg) 0,9 0,9 
Jádro délka (mm) 

průměr  (mm) 
76,2 

20,6 

76,2 

20,6 
Vodící obroučka 

Výška (mm) 
ne ne 

Stopovka č.8 č.8 

Tělo střely je černé barvy se špičkou černě natřenou nebo v původní barvě bakelitu,  nábojnice má černé šablo-

nování. 

 Pak = Panzerabwehrkanone= protitankový kanón  

(t) = označení pro československou předválečnou výrobu 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 660x220x220 mm pro 4 kusy 5 cm Pak.38 nebo KwK.39 
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47 mm 

Pzgr.Patr. 35(ö) a 

36(t)umg. 

Čs. značení (4cm O.P.GR.VZ.35)  
(Panzer Granate Patrone 35 a 36 umg) 
     Anexí území Čech a Moravy a s tím spojeném využívání roz-

vinutého zbrojařského průmyslu, zejména pak Škody Plzeň a 

jejích dceřiných společností, se německá armáda zmocnila kanó-

nu vzor. 36 a československého protitankového kanónu v ráži 

47mm  a s tím i protipancéřového střeliva. Střela 4,7 cm Pz-

gr.Patr.35 byla před válkou vyráběna podle rakouského vzoru a s 

použitím německé nábojnice M36, ale střela 4,5 cm Pzgr.Patr.36 

umg. byla jako celý náboj (viz obr.) vynikajícím českosloven-

ským střelivem.  Značení v milimetrech u československé munice 

nebo v centimetrech u německé má svou velkou nepřesnost právě 

u této ráže kde průměr těla střely je 46,9 mm ale v technickém 

originálním výkresu č. S10190-Mu5949 je ráže udána pouze jako 

4 cm. 

      4.7 cm náboj Pzgr Patr. M35 a M36 umg. pro čs. protitan-

kový kanón Pak (Panzerabwehrkanone) a kanón vz. 36 (Kanone 

36). Jednotný, protipancéřový svítící náboj. Určený proti pancé-

řovaným pozemním cílům. Náboj se používá v protitankovém 

boji jako nosič průbojného účinku, s tříštivým efektem zejména  

proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 45 mm na vzdále-

nost 500m. Samotné tělo střely je složeno z masivního válcového  

ocelového těla, které má jednu Cu vodící obroučku, přední  ogi-

val je tupý. Trhavinovou náplní střely byl  TNT. Dnový zapalo-

vač s integrovanou stopovkou je PD28. 

     Nábojnice M36 značena 4,7 cm Pak (t) což značilo munici 

vyroubenou v předválečném Československu a nebyla použitelná 

pro K36, je plněna nitroglycerínovým prachem (459 g Str.P. M-

36(1x10/320). má olověný drát (mB) a má mechanický zápalko-

vý šroub M33.  
Varianta M35 M36umg 
Celková délka náboje (mm)  494 490 
Celková délka střely (mm) 134 117,7 
Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 
46,9 

64,2 

46,9 

64,2 
Celková hmotnost střely  (kg) 1,42 1,42 
Hmotnost trhaviny 

(g) 
TNT 

20,9 

TNT 

15 
Vodící obroučka 

Výška (mm) 
1x  Cu 

17 

1x  Cu 

17  
Zapalovač Z. 3465 PD28 

Bdz.M35d  
Stopovka ano  ano 

Tělo střely je bezbarvé výjimečně olivové barvy sestřeďovací obroučka je nalakována na původní barvu kovu, 

střela má černou špičku, s černým a červeným šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny („7“), 

šablonování na nábojnici je černé šablonování. „mB“ označení přítomnosti olověného drátu. 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón  

(ö) = označení pro rakouského předválečného výrobce 
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Nahoře je kartonové pouzdro pro Pak.36 4,7 cm (t). nebo  M.36 4,7 cm o rozměrech  

590x65 mm 
Kovový truhlík o rozměrech 470x280x160 mm pro 8 kusů 4 cm Flak.28 o hmotnosti 21 kg. 

 

Československý válečný dřevěný truhlík pro 12 kusů nábojů 4cm Flak.28 
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Zápalkový šroub vyroben v koncernu Škoda Plzeň, závod Adamov 
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47 mmPzgr.Patr.  36(t)  

 Čs. značení (4cm O.P.GR.VZ.36)  
(Panzer Granate Patrone  36 ) 
     Anexí území Čech a Moravy a s tím spojeném využívání rozvinutého zbrojař-

ského průmyslu, zejména pak Škody Plzeň a jejích dceřiných společností, se 

německá armáda zmocnila kanónu vzor. 36 a československého protitankového 

kanónu v ráži 47mm a s tím i protipancéřového střeliva jednotlivých vzoru (35; 

36 a 36 umg ). Střela 4,5 cm Pzgr.Patr.36 byla jako celý náboj (viz obr.) vynikají-

cím československým střelivem.  Značení v milimetrech u československé muni-

ce nebo v centimetrech u německé má svou velkou nepřesnost právě u 

této ráže kde průměr těla střely je 46,9 mm ale v technickém originál-

ním výkresu č. S10190-Mu5949 je ráže udána pouze jako 4 cm. Střela 

se vyskytovala i u 4,7 cm Flak. 37. 

      4.7 cm náboj Pzgr Patr. M36 pro čs. protitankový kanón Pak 

(Panzerabwehrkanone) a kanón vz. 36 (Kanone 36). Jednotný, proti-

pancéřový svítící náboj. Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. 

Náboj se používá v protitankovém boji jako nosič průbojného účinku, 

s tříštivým efektem zejména proti těžce pancéřovaným cílům 

s průnikem až 50 mm na vzdálenost 500m. Samotné tělo střely je slo-

ženo z masivního válcového ocelového těla, na kterém je nalisována 

tzv. makarova čepice, střela má jednu třídílnou Cu vodící obroučku, 

přední  ogival je konický. Trhavinovou náplní střely je  TNT v kartono-

vém obalu s  dnovým zapalovačem s integrovanou stopovkou  PD28. 

     Nábojnice M36 značena 4,7 cm Pak (t), což značilo munici vyrou-

benou v předválečném Československu je plněna nitroglycerínovým 

prachem (459 g Str.P. M-36(1x10/320). má olověný drát (mB) a má 

mechanický zápalkový šroub M33.  
Varianta M36  
Celková délka náboje (mm)  518,5 
Celková délka střely (mm) 166,5 
Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 
46,9 

64,2 
Celková hmotnost střely  (kg) 1,65 
Hmotnost trhaviny 

(g) 
TNT 

15 
Vodící obroučka 

Výška (mm) 
1x  Cu 

17  
Zapalovač PD28; 

Z. 3465  
Stopovka  v zapalovači 

Tělo střely je černé barvy s červeným šablonováním série, data výroby, označení 

kódu trhaviny („1“), kód výrobce „Br“ nebo „pla“,  šablonování  na nábojnici je černé šablonování. „mB“ ozna-

čení přítomnosti olověného drátu.   

O.P.GR.VZ.36 = Ostrý pancéřový granát vzor. 36 
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Československý dřevěný truhlík o rozměrech 600x170x280 označený pro 6 cvičných nábojů do 4,7 cm Pak (t) 
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47 mm 

Sprgr.Patr.  

36(t)  

Čs. značení (4 cm O.N.GR.VZ.36)  
(Sprenggranate Patronen  36 (t) ) 
     Anexí území Čech a Moravy a s tím spojeném využívání 

rozvinutého  zbrojařského průmyslu, zejména pak Škody Plzeň a 

jejích dceřiných společností, se německá armáda zmocnila  

kanónu vzor. 36 a československého protitankového kanónu 

v ráži 47mm a s tím i trhavého střeliva vzoru 36.  Střela 4,5 cm 

Sprgr.Patr.36 byla jako celý náboj (viz obr.) vynikajícím česko-

slovenským střelivem.  Značení v milimetrech u československé 

munice nebo v centimetrech u německé má svou velkou nepřes-

nost právě u této ráže kde průměr těla střely je 46,9 mm ale 

v technickém originálním výkresu č. S10076a-Mu5593 je ráže 

udána pouze jako 4 cm.   

      4.7 cm náboj Sprgr Patr. M 36 pro čs. protitankový kanón 

Pak (Panzerabwehrkanone) a kanón vz. 36 (Kanone 36). Jednot-

ný, protipancéřový svítící náboj. Určený zejména proti lidské 

síle, k boření objektů a ničení pozemních cílů. Náboj se používá 

v protitankovém boji jako nosič trhavého, případně tříštivého 

účinku. Samotné tělo střely je z ocelolitiny o síle stěny 10,4 mm 

střela má jednu třídílnou Cu vodící obroučku, přední  ogival je 

protáhlý s rádiusem 450 mm. Trhavinovou náplní střely je TNT 

v lisovaných tabletách a litém stavu. Hlavový zapalovač HO, 

který má vodotěsnou krytku, která musela být před střelbou 

odstraněna., AZN-34 nebo zapalovač  Z. 3418. 

     Nábojnice M36 značena 4,7 cm Pak (t) nebo Pak K36 (t) což 

značilo munici vyroubenou v předválečném Československu je 

plněna nitroglycerínovým prachem (251g Str.P. M-36 

(0,6x6/320), má olověný drát (mB) a má mechanický zápalkový 

šroub M33.  
Varianta M 36  
Celková délka náboje (mm)  570 
Celková délka střely (mm) 218,5 
Průměr střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 
46,9 

64,2 
Celková hmotnost střely (kg) 1,5 
Hmotnost trhaviny 

(g) 
TNT 

176 
Vodící obroučka 

Výška (mm) 
1x  Cu 

17  
Zapalovač AZN-34; HO;  

časovýS/D; 

Z.3418  
Stopovka nemá 

Tělo střely je olivové barvy s černým šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny („14“), kód vý-

robce „Br“; Dc nebo „pla“,  šablonování  na nábojnici je černé šablonování. „mB“ označení přítomnosti olově-

ného drátu. 

 O.N.GR.VZ.36 = Ostrý nárazový granát vzor. 36                  
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Dřevěný truhlík o rozměrech 540x430x310 mm  pro 4 cm   K.28   o hmotnosti 21 kg 

název KM 4 cm Flak 28. 

 
 

 

 



  

28 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

29 

 

5 cm Pzgr.Patr. 39 KwK   

 (Panzergranate Patrone 39 KwK ) 

    Až při ruském válečném tažení „Barbarossa“  se ukázala 
nutnost zvětšit ráži německých tanků, protože kanón 

s dlouhou hlavní tanku PzKpfw III. typ KwK 39 L/60 ráže 

50 mm s úsťovou rychlostí 825 m/s sice dokázal prorazit pan-

cíř o síle 59 mm na vzdálenost 500 m, ale to nestačilo na silné 

pancéřování ruských tanků. 

 5 cm náboj Pzrgr Patr. 39-KwK pro (Kampfwagenkanone), KwK 39 a PaK 38 je jednotný, 

protipancéřový svítící náboj s nábojnicí 6317,   určený proti pancéřovaným  pozemním cílům. 

Náboj se používá v protitankovém boji jako nosič průbojného účinku, s tříštivým efektem 

zejména  proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 

50 mm na vzdálenost 500m. Samotné tělo střely je složeno 
z masivního válcového  ocelového těla, které má jednu 

FES vodící obroučku, přední  ogival je tupý opatřený 

makarovou čepicí. Trhavinovou náplní střely byl    pentrit 

s voskem v poměru 87/13. Dnový zapalovač Bd.Z.5103 

s integrovanou stopovkou  č. 1.   

     Nábojnice 6317značena 5cm KwK nebo 5 cm KwK 40 

je plněna trubičkovým diglikolovým pra-

chem (520g Digl..R.P.60,5 (200x2/1) 
nemá olověný drát (oBD) a má úderníko-

vý zápalkový šroub C/22. Nábojnice pro 

PaK 38 a KwK 39 je typu 6360. 
 
Varianta   5 cm Pz-

gr.Patr. 

  39-KwK  

Celková délka náboje (mm)  423,7 

Celková délka střely (mm) 165,3 

Průměr  střely (mm) 

Nábojnice průměr dna (mm) 

49,9 

78,5 

Celková hmotnost střely  

(kg) 

2,06 

Celková hmotnost náboje 

(kg) 

3,45 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

  PETN /vosk 

24,6 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES 

12,3 

Zapalovač Bd.Z. 5103 

Stopovka Nr. 1 

Doba hoření stopovky (sec.) 2 

Tělo střely je černé barvy a je s červeně a bíle 

šablonováno série, data výroby, označení kódu 

trhaviny (33) a  na nábojnici je černé šablonování.  

Označení FES je šablonováno většinou bíle. 

KwK (Kampfwagenkanone) = tankový kanón. 
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Dřevěný truhlík je o rozměrech  630x225x250 mm d  ve kterém bylo uloženo 30 

kusů 5cm pro Kwk.39 nebo Pak. 38 
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 5 cm 

Sprgr.Patr.   

  Pak.38, KwK 38   

 
(Sprenggranate  Patrone   KwK 38)  

     Až při ruském válečném tažení „Barbarossa“  se 

ukázala nutnost zvětšit ráži německých tanků, protože 

kanón s dlouhou hlavní tanku PzKpfw III. typ 

KwK 39 L/60 ráže 50 mm s úsťovou rychlostí 825 m/s 

sice dokázal prorazit pancíř o síle 59 mm na vzdálenost 

500 m, ale to nestačilo na silné pancéřování ruských 

tanků. Náboj se mimo tankový kanón vz. 39 používal 

také do protitankového kanónu Pak vz. 38, ale jako 

první se používal do tankového kanónu KwK vz.38. 

     Jednotný trhavý náboj s náplní 166 g litého TNT u 

dna s pouzdrem vyvíječe kouře  na bázi červeného 

fosforu. Náboj je používán v pozemním boji jako nosič 

trhavého účinku ovlivněného funkcí hlavového nárazo-

vého zapalovače A.Z. 39. Samotné tělo střely je   sil-

nostěnné s protaženým předním ogivalem a má jednu  

FES vodící obroučku což vylučuje přítomnost olověné-

ho drátu o hmotnosti 12 g v nábojnici, přední  ogival je 

osazen hlavovým zapalovačem.   

     Nábojnice 6317 nebo 6360 značena 5cm KwK nebo 

KwK 40je plněna destičkovým gudulovým prachem 

(160g Gu.Bl.P.-AO- 4x4x0,6)  má elektrický zápalkový 

šroub C/22.  

 

Varianta KwK38  

Celková délka náboje (mm)  474,6 

Celková délka střely (mm) 224 

Průměr  střely (mm) 

Nábojnice průměr dna (mm) 

49,9 

78,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 1,82 

Hmotnost trhaviny 

 

(g) 
TNT nebo 

PETN/vosk 
166 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x   FES,  

12,3 

Zapalovač  AZ 39 

Stopovka nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

Tělo střely je olivové barvy, s černým šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny („16“), červený 

pruh označuje přítomnost vyvíječe dýmu. 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
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Rozměry truhlíku 630x190x190 mm 

 

 

 
 

Kovový truhlík pro kusy 5 cmSprgr.patr.38 pro Pak.38 (22 kg) 
 nebo  

5 cm Pzugr.Patr.39 pro Pak.38 (18,8 kg) 

nebo také pro Kw.K.39 
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 5 cm 

Pzgr.Patr. 

KwK a KwK 40 

 (Panzergranate Patrone KwK ) 
    Až při ruském válečném tažení „Barbarossa“  se ukázala nutnost zvětšit 

ráži německých tanků, protože kanón s dlouhou hlavní tanku PzKpfw III. typ KwK 39 L/60 ráže 50 mm 

s úsťovou rychlostí 825 m/s sice dokázal prorazit pancíř o síle 59 mm na vzdále-

nost 500 m, ale to nestačilo na silné pancéřování ruských tanků. 

 5 cm náboj Pzrgr Patr. pro KwK (Kampfwagenkanone) je jednotný, protipan-

céřový svítící náboj s nábojnicí 6317,   určený proti pancéřovaným  pozemním 

cílům. Náboj se používá v protitankovém boji jako nosič průbojného účinku, 

s tříštivým efektem zejména  proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 50 

mm na vzdálenost 500m. Samotné tělo střely je složeno z masivního válcového  

ocelového těla, které má jednu FES vodící obroučku, přední  ogival je tupý. Trha-

vinovou náplní střely byl    pentrit s voskem. Dnový zapalovač Bd.Z.5103 

s integrovanou stopovkou  č. 1.   

     Nábojnice značena 5cm KwK nebo 5 cm KwK 40 je plněna trubičkovým dig-

likolovým prachem (520g Digl..R.P.60,5 (200x2/1) nemá olověný drát (oBD) a 

má úderníkový zápalkový šroub C/22.  

 

Varianta   5 cm Pzgr.Patr.  KwK  

Celková délka náboje (mm)  419,9 

Celková délka střely (mm) 190 

Průměr  střely (mm) 

Nábojnice průměr dna (mm) 

49,9 

78,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 2,06 

Celková hmotnost náboje (kg) 3,45 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

  PETN /vosk 

16,4 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES 

12,3 

Zapalovač Bd.Z. 5103 

Stopovka Nr. 1 

Doba hoření stopovky (sec.) 2 

 

Tělo střely je černé barvy a je s červeně a bíle šablonováno 

série, data výroby, označení kódu trhaviny (33) a  na nábojnici 

je černé šablonování.  Označení FES je šablonováno většinou 

bíle. 

KwK (Kampfwagenkanone) = tankový kanón. 
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Kovový truhlík pro 6 kusů nábojů Kw.K 40 
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7,5 cm 

Geb.Gr. 15 Rot 

nebo 

Geb.Gr. 15 Al 

  
(Gebirgs Granate15 Rot nebo Al) 
Speciálně konstruovaný dělený náboj pro lehký horský kanón 15 se vyznačoval dvě-

mi variantami střel a nábojek.  

     Jednotný trhavý náboj  „Rot“ s náplní litého TNT Náboj je používán v pozemním 

boji jako nosič trhavého nebo tříštivého účinku ovlivněného funkcí hlavového nára-

zového zapalovače A.Z.23 Geb nebo kombinovaného zapalovače Dopp.Z.s/60 Geb. 

přední  ogival je osazen hlavovým zapalovačem. Téměř do poloviny délky granátu 

zasahuje počinka C98 která dále pokračuje vyvíječem kouře z červeného fosforu. 

Náboj značený „Al“ je konstrukčně shodný pouze náplň trhaviny je složena z 90% 

TNT a 10% hliníku. Pro stejný horský kanón 15 byl používán granát jehož tělo je 

podobné tělu 7,5 cm Gr.34, silnostěnné s protaženým předním ogivalem celkové 

délky bez zapalovače 277 mm a má jednu Cu vodící obroučku se zadním ogivalem 

v délce 48 mm. Střela používala dva zapalovače 7,5cm M 32 a AZ 32 Geb.K.a byla 

těžší (6,43 kg s náplní 660 g TNT) a na těle měla pod sestřeďovacím nákružkem 

červený pruh a velké červené písmeno „T“ označující náplň z čehož lze usuzovat, že 

byla rakouského původu. 

     Nábojky 6335Geb.K.15  jsou dvou typů plněny jednak 172 g. Ng Bl.P.10x10x1,5 

mm a 60gNg Bl.P. 4x4x1 mm celkem ve čtyřech náplních, druhá nábojka je v jedné 

náplni o délce 130 mm a průměru 69 mm značena jako „4 Geb.K.15“ je plněna   

trubičkovým nitroglycerinovým prachem (320g Ng.R.P.125x3/1,8).Obě nábojky mají 

úderníkový zápalkový šroub C/12nA.  
Varianta Rot Al 

Celková délka nábojky (mm)  129,3 129,3 

Celková délka střely (mm) 327 327 

Průměr  střely 

Nábojka průměr dna (mm) 

74,83  

85,2 

74,83  

85,2 

Celková hmotnost střely  (kg) 5,47 5,47 

Hmotnost trhaviny 

 

(g) 

TNT (Fp02) 

 

600 

TNT/Al 

90/10 

590 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x  Cu,FES,  

10 

1x  Cu,FES,  

10 

Zapalovač Dopp.Z. s/60Geb.; 

 

 AZ 23 Geb.; 

Dopp.Z. 

S/60Geb. 

Stopovka nemá nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 0 

 

Tělo střely je olivově zelené barvy, tělo má černé šablonování  série, data výroby, 

označení kódu trhaviny („14“) červený pruh označuje přítomnost fosforového vyvíječe 

dýmu. Na těle jsou nápisy „Rot“ nebo „ Al“. 

Gebirgs Kanone= horský kanón 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 560x395x215 mm pro 6 kusů Geb.K.15 7,5cm (Gebirgs Kanone 15) tento truhlík je 

speciálně určen pro horské zbraně a má upevňovací systém pro mezky stejný truhlík se používal i pro Geb.G.36 
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Bakelitové pouzdro pro hlavové zapalovače Dopp.ZS/60 o základních rozměrech 145x70x15 mm 
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7,5 cm 

Gr.Patr.   

  HOHLLADUNG   
 

 Nesmíme však zapomenout ani na novou německou munici 7,5 cm Hohlgranate (Hohlladungsgranate 

38 HL/A, či Patr.39). Činilo by nám totiž pak jisté problémy pochopit, proč byl na počátku léta 1942 do 

další verze Pz-IIIn namísto výkonné 50mm zbraně zabudován "zastaralý" 75mm kanón KwK 37 L/24, 

nám již dobře známý z prvních Pz-IV. Nahrazení 50mm kanónu s úsťovou rychlostí 825 m/s zastaralým 

75mm kanónem s úsťovou rychlostí 385 m/s se na první pohled může zdát jako krok zpět. Připomeňme 
si, že tato zbraň dokázala průbojným granátem PzGr.39 prostřelit jen 41mm pancíře skloněného pod 

úhlem 30 stupňů na vzdálenost 500 metrů. Tedy o 50-80% méně než nové 50mm kanóny. Pokud ovšem 
stejný 75mm kanón vystřeloval nový kumulativní granát 7.5 cm Hohlgranate, počáteční rychlosti střely 

o hmotnosti 4,44 kg činila 450-485 m/s a její průbojnost zůstávala po celou - 2500 metrů dlouhou - 
dráhu mířeného výstřelu stejná - a to 98mm.  

 7,5 cm L.I.G 18 ; 7,5 cm L.Geb.I.G. ( Leichte Iinfanterie Geschutz 18; Leichte Gebirgs Iinfanterie 

Geschutz 18) (nahoře) 

7,5 cm   kumulativní střela pro lehké pěchotní dělo a pro lehké horské pěchotní dělo vzor. 18 celkové 

délky 231 mm a hmotnosti 3 kg s trhavinovou náplní cyclonitu., zapalovačem AZ 38 a dnová rozbuška 

Zdlg 40. 

      Nábojnice 6341 mosaz nebo 6341 ocel v délce 90 mm. Plněná Ng diskovým prachem, zápalkový 

šroub C12.      

 
     7,5 cm Gr.Patr 38 Kwk H.L. pro   KwK a KwK40 (Kampfwagenkanone) a PaK 40. (Panzerabwehr-

kanone) Stu.G. a  Stu.G.40. (Sturm Geschutz), LFK 18 (Leichte Feld Kanone 18), Geb.G 36 (Gebirgs 
Geschutz 36) a LG 40 Leuchtes Geschutz 40). (uprostřed) 

  7,5 cm kumulativní střela celkové délky 284 mm  a hmotnosti 4,4 kg  s trhavinovou náplní 552 g 

Cyclonit/vosk/TNT v poměru 58/39/3 a hlavovým okamžitým zapalovačem AZ 38   a dnová rozbuška 

Zdlg 40. 
     Nábojnice značena 7,5cm KwK  6354 mosaz nebo 6354 ocel je plněna trubičkovým nitroglycerino-

vým prachem (370g Ng.R.P.135x3,5/2,1) nemá olověný drát (oBD) a má úderníkový zápalkový šroub 

C/22. 

 

     7,5 cm  Gr..Patr. KwK (HL/B) pro KwK a KwK40 (Kampfwagenkanone) a PaK 40. (Panzera-

bwehrkanone) Stu.G. a  Stu.G.40. (Sturm Geschutz), LFK 18 (Leichte Feld Kanone 18), Geb.G 36 

(Gebirgs Geschutz 36) a LG 40 Leuchtes Geschutz 40). (dole)  
7,5 cm kumulativní střela pro tankové kanóny, stihače tanků 40, lehké polní kanony 18 a lehká horská 

děla 36 a polní děla 40, celkové délky 304 mm a hmotnosti 4,57 kg s trhavinovou náplní cyclonitu., 

zapalovačem AZ 38 a dnová rozbuška Zdlg 40. 

     Nábojnice délky 242,8 mm značena 7,5cm KwK  6354 mosaz nebo 6354 ocel je plněna trubičkovým 

nitroglycerinovým prachem (370g Ng.R.P.135x3,5/2,1) nemá olověný drát (oBD) a má úderníkový 

zápalkový šroub C/22. Nábojnice pro PaK 40 je v délce 716 mm, průměr dna 100 mm plněná 490 g 
gudulového destičkového prachu (Gu.Bl.P.4x4x0,6) a 20 gr. K2SO4. Střele pro Pak40 má stopovku č. 

10. 

 

7,5 cm  Gr.Patr.38  FK 38 (FES HL/B) (dole) 

7,5 cm kumulativní střela pro polní kanón 38, celkové délky 284 mm a hmotnosti 4,4 kg s trhavinovou 

náplní „91“cyclonitu a vosku 95/5,osazena zapalovačem AZ 38 a dnovou rozbuškou Zdlg 40. Střela má 

stopovku Lspur. č. 10. 

     Nábojnice v délce 399,2 mm značena 7,5cm FK38 je plněna destičkovým gudulovým prachem (400g 

Gu.Bl..P.4x4x0,6) a má úderníkový zápalkový šroub C/22. Celková délka náboje 653 mm, průměr dna 

96,5 mm 

 

Tělo střely je tmavě olivově zelené barvy , přední ogival je někdy v barvě hliníku, tělo je s černým 

šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny a  na nábojnici je černé šablonování. 
Hohlladunggranate = kumulativní granát 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
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Kovový truhlík o rozměrech 380x350x100 mm pro 3 kusy 7,5 cm le.IG.18 

( leichtes InfanterieGeschütz 18)
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Proutěný truhlík  o rozměrech 380x360x110 mm pro 3 kusy le.IG.18 7,5 cm (Leichtes Infanterie Geschütz 18). 
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7,5 cm 

Gr.Patr.   

38 KwK  Hl/A  

 
(Granate Patronen 38KwK Hohlladung /A ) 
     Ruské válečné tažení velmi brzy zřetelně ukázalo nutnost vyrobit tank, 

který se svým pancéřováním a svou zbraní přinejmenším vyrovnal zvláště 

tanku T-34. Proto byly vydány v červenci 1941 nemalé náklady na vývoj 

pro nový tankový kanón a v listopadu pro nový tank (Leopard). Zbrusu 

nový KwK a nový tankový náboj 7,5 cm 40/42 s průpalným výkonem 150 

mm oceli na 1000 m. Přesto tento tank v rámci akce „Citadela“ příliš neu-

spěl. 7,5 cm náboj Hl/A  pro KwK a KwK40 (Kampfwagenkanone) a PaK 

40. (Panzerabwehrkanone) Stu.G. a  Stu.G.40. (Sturm Geschutz), LFK 18 

(Leichte Feld Kanone 18), Geb.G 36 (Gebirgs Geschutz 36) a LG 40 Leuch-

tes Geschutz 40).  

     Jednotný, protipancéřový kumulativní náboj.Trhavinovou náplní byl 

Cyclonit/vosk/TNT. Určený proti pancéřovaným  pozemním cílům. Náboj 

se používá v protitankovém boji jako nosič průpalného účinku, zejména  

proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 210 mm. Samotné tělo střely 

je složeno z válcového  ocelového těla střední síly, které má jednu Cu nebo 

FES vodící obroučku, přední  ogival je dutý hliníkový s hlavovým zapalo-

vačem. Kumulativní číška je z oceli polokulovitého tvaru usměrňující pla-

men roznětky do centrální  hliníkové trubice na jejímž dně je rozbuška 3001 

a počinka č.40.   

     Nábojnice značena 7,5cm KwK je plněna trubičkovým nitroglycerino-

vým prachem (370g Ng.R.P.135x3,5/2,1) nemá olověný drát (oBD) a 

má úderníkový zápalkový šroub C/22.  
Varianta 7,5 Gr.Patr. 38Hl/A KwK  

Celková délka náboje (mm)  470,8 

Celková délka střely (mm) 284,4 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

74,85  

91,7 

Celková hmotnost střely  (kg) 4,38 

Celková hmotnost náboje (kg) 5,8 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

„95“ Fp02/H5  40/60 

„96“CYC/TNT/vosk 58/39/3 

ve třech tabletách  

530 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x  Cu,FES,  

11 

Zapalovač AZ 38  + Sprkaps.Duplex 

Stopovka nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

Tělo střely je tmavě olivově zelené barvy , přední ogival je někdy v barvě hliníku, tělo je s černým šablonováním 

série, data výroby, označení kódu trhaviny a  na nábojnici je černé šablonování. 

Hohlladunggranate = kumulativní granát 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
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7,5 cm 

Nbgr.Patr.   

  KwK    
 
(Nebel Granate Patronen  KwK) 
      PzKpfw, tank jehož duchovním otcem byl generál H. Gederian, měl  zprvu 

kanóny ráže 3,7 cm a později 5 cm. Ruské válečné tažení velmi brzy zřetelně 

ukázalo nutnost vyrobit tank, který se svým pancéřováním a svou zbraní přinej-

menším vyrovnal zvláště tanku T-34. Proto byly vydány v červenci 1941 nemalé 

náklady na vývoj pro nový tankový kanón a v listopadu pro nový tank. Zbrusu 

nový KwK a nový tankový náboj 7,5 cm Nbgr. dýmový s tříštivým efektem pro 

vytvoření neprůhledných clon. Přesto tento tank v rámci akce „Citadela“ příliš 

neuspěl. 7,5 cm náboj Nbgr.Patr. pro KwK a KwK40 (Kampfwagenkanone) byl 

používán také u Stu.G. a  Stu.G.40. (Sturm Geschutz), LFK 18 (Leichte Feld Ka-

none 18), Geb.G 36 (Gebirgs Geschutz 36) a LG 40 Leuchtes Geschutz 40).  

     Jednotný, dýmový náboj. Dýmovou náplní byla kyselina dýmová impregnova-

né do pórovité pemzy, která byla rozmetána trhavinovou náplní voskem flegmati-

zovaného pentritu. Náboj je používán v pozemním boji jako nosič dýmového 

účinku. Samotné tělo střely je silnostěnné s protaženým předním ogivalem a má 

na boku válcové části plnící otvor které má jednu Cu nebo FES vodící obroučku, 

přední  ogival je osazen hlavovým zapalovačem. Středem granátu prochází trubka 

plněná 56 g kyseliny pikrové iniciována PETN/vosk. 

     Nábojnice značena 7,5cm KwK je plněna trubičkovým nitroglycerinovým 

prachem (370g Ng.R.P.135x3,5/2,1) nemá olověný drát (oBD) a 

má úderníkový zápalkový šroub C/22.  
Varianta 7,5 NbGr.Patr.  KwK  

Celková délka náboje (mm)  532 

Celková délka střely (mm) 342,9 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

74,85  

91,7 

Celková hmotnost střely  (kg) 6,2 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

(„2“) Kyselina pikrová  

56  

Dýmová náplň Kyselina dýmová v pemze 

v poměru 80/20 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x  Cu,FES,  

11 

Zapalovač Kl AZ 23 Nb   

Stopovka nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

Tělo střely je tmavě olivově zelené barvy, tělo je s černým šablonováním série, 

data výroby, označení kódu trhaviny („2“) šablonování „Nb“ je bílé barvy a  na 

nábojnici je černé šablonování. 

Nebel granate = dýmový granát 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
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7,5 cm 

Pzgr.Patr. 

KwK 

 (Panzergranate Patrone KwK ) 
     Ruské válečné tažení velmi brzy zřetelně ukázalo nutnost vyrobit 

tank, který se svým pancéřováním a svou zbraní přinejmenším vyrovnal 

zvláště tanku T-34. Proto byly vydány v červenci 1941 nemalé náklady 

na vývoj pro nový tankový kanón a v listopadu pro nový tank (Leopard). 

Zbrusu nový KwK a od roku 1939 vyvíjený tankový náboj 7,5 cm Pzgr. 

s makarovou čepicí a balistickou kuklou s tříštivým efektem pro ničení 

živé sily uvnitř pancéřovaného vozidla. Přesto tento tank v rámci akce 

„Citadela“ příliš neuspěl. 

     7,5 cm náboj Pzrgr Patr. pro KwK (Kampfwagenkanone), Stu.G. 

(Sturm Geschutz), LFK 18 (Leuchtes Feld Kanone 18) a LG 40 (Leuch-

tes Geschutz 40).  

     Jednotný, protipancéřový svítící náboj s nábojnicí 6354, pouze u LFK-

18 byl náboj dělený s nábojkou 6316 délky 260 mm s třídílnou pracho-

vou náplní 795 g digl. R.P.170x2/1 a 84 g Pl..P.50x0,15 a zápalkovým 

šroubem C/12. Určený proti pancéřovaným  pozemním cílům. Náboj se 

používá v protitankovém boji jako nosič průbojného účinku, s tříštivým 

efektem zejména  proti těžce pancéřovaným cílům s průnikem až 75 mm 

na vzdálenost 500m. Samotné tělo střely je složeno z masivního válcové-

ho  ocelového těla, které má jednu bimetalickou vodící obroučku, přední  

ogival je opatřen makarovou čepicí a dutou balistickou kuklou. Trhavi-

novou náplní střely byl  TNT a pentrit s voskem.Dnový zapalovač 

s integrovanou stopovkou je Bd.Z.f. 7,5cm 

     Nábojnice značena 7,5cm KwK je plněna trubičkovým nitroglyceri-

novým prachem (370g Ng.R.P.135x3,5/2,1) nemá olověný drát (oBD) a 

má úderníkový zápalkový šroub C/22.  
Varianta 7,5 Pzgr.Patr.  KwK  

Celková délka náboje (mm)  505 

Celková délka střely (mm) 303 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

74,42 

91,7 

Celková hmotnost střely  (kg) 6,8 

Celková hmotnost náboje (kg) ? 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

TNT a  PETN /vosk 

1322 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x  bimetal 

17 

Zapalovač Bd.Z.f. 7,5 cm 

Stopovka ano 

Doba hoření stopovky (sec.) ? 

Tělo střely je černé barvy , přední ogival je někdy v barvě hliníku, tělo je 

s červeným šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny a  

na nábojnici je černé šablonování. Střela má u LFK-18 nad vodící 

obroučkou červený pruh. 

 ©Policie ČR (mjr. Václav Bilický) použitá literatura: Die deutsche Panzerjägertruppe 1935-1945. 

 

 

 

 

 

 



  

50 

 

 

7,5 cm 

Pzgr.Patr. 40  

  KwK 40   
(Panzer Granate Patrone 40 KwK 40) 
     Německý tank PzKpfw IV byl vylepšován po celou dobu výroby. 

K hlavním změnám ve výzbroji došlo až na sklonku roku 1941 

v souvislosti s vyhodnocením poznatků akce Barbarossa v Rusku. Verze 

Ausf. F2 byla vyzbrojena dlouhohlavňovým kanónem KwK 40 L/43 ráže 

75 mm, který střílel protipancéřové granáty s úsťovou rychlostí 740 m/s, 

což mu umožňovalo probíjet pancíř o tloušťce 89 mm skloněný na úhel 

30° na vzdálenost 500 m. Účinnost z tohoto kanónu vypáleného protipan-

céřového granátu byla natolik blízká účinnosti 75mm kumulativní střely, 

že vyšší přesnost a větší možnost zásahu, způsobené vyšší rychlostí, dovo-

lily tomuto tanku srovnávat se s T-34, nemluvě o tehdejších britských nebo 

amerických tancích M4 Shermen. V roce 1942 pak byl zavedena verze 

Ausf. G s ještě o něco výkonnějším kanónem KwK 40 L/48 ráže 75 mm, 

který střílel granáty úsťovou rychlostí 750 m/s, což mu při standardním 

sklonu a vzdálenosti umožňovalo probít pancíř silný 92 mm. 

      7,5 cm náboj Pzrgr Patr. pro KwK40 (Kampfwagenkanone) a 

Stu.G.40 (Sturm Geschutz),   

     Jednotný, protipancéřový svítící náboj. Určený proti pancéřovaným  

pozemním cílům. Náboj se používá v protitankovém boji jako nosič prů-

bojného účinku, s tříštivým efektem zejména  proti těžce pancéřovaným 

cílům s průnikem až 100 mm na vzdálenost 500m. Samotné tělo střely je 

složeno z masivního válcového  ocelového těla, které má jednu FES vodící 

obroučku, přední  ogival je opatřen makarovou čepicí a dutou balistickou 

kuklou. Trhavinovou náplní střely byl  Cyklonit nebo pentrit s voskem. 

Dnový zapalovač s integrovanou stopovkou je Bd.Z. 5103. 

     Nábojnice 6340 značena 7,5cm KwK je plněna trubičkovým gudulo-

vým prachem (2,18 kg G.R.P Al.370/420x4,4/1,4) nemá olověný drát 

(oBD) a má elektrický zápalkový šroub C/22.  
 
Varianta 7,5Pzgr.Patr.40 

KwK40 
nebo “W“  

Celková délka náboje (mm)  710,3 

Celková délka střely (mm) 342,9 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

74,85  

111,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 4,1 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

PETN/vosk, Cyklonit  

?  

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x   FES,  

17,4 

Zapalovač Bd.Z. 5103  

Stopovka Č.4 

Tělo střely je černé barvy  s bílým šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny („16“) šablonování 

„W“ je bílé barvy a značí Weicheisen (měkká ocel)  na nábojnici je černé šablonování. 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
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 7,5 cm 

Sprgr.Patr.   

75/50 
 
 

 

 

(Sprenggranate  Patrone   75/50) 
     Anexí území Čech a Moravy a s tím spojeném využívání rozvinutého  

zbrojařského průmyslu, zejména pak Škody Plzeň a jejích dceřinných společ-

ností, se německá armáda zmocnila  dvoukanónu 75/50  a střely  75mm 

Sprgr.Patr.75/50. Munice a zbraně Škodovky  exportované do Francie postihl 

stejný osud. 

     Jednotný trhavý náboj s náplní 510g litého TNT Náboj je používán v proti-

letadlovém boji jako nosič trhavého účinku ovlivněného funkcí hlavového 

pyrotechnicky časového zapalovače. Samotné tělo střely má střední sílu stěny 

19,9 mm  má dvě Cu vodící obroučky, přední  ogival je osazen hlavovým 

zapalovačem.   

     Nábojnice není známa. Zápalkový šroub byl typu 1941 38 75AA. 
Varianta Z.Z.Gr. M-37 

Celková délka náboje (mm)  926 

Celková délka střely (mm) 379,9 

Průměr  střely 

Nábojnice délka (mm) 

74,8  

582 

Celková hmotnost náboje (kg) 12,4 

Celková hmotnost střely  (kg) 6,5 

Hmotnost trhaviny 

 

(g) 

TNT 

 

634 

Vodící obroučka 2x  Cu 

13 a 16 mm  

Zapalovač Z. 3378; 

Mu 5693  

Stopovka nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

Tělo střely je žluté nebo okrově žluté barvy, tělo je s černým šablonováním 

série, data výroby, označení kódu trhaviny.  Na těle je šablonován okřídlený 

šíp.  
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7,5 cm 

Sprgr.Patr.   

  KwK    
 
(Sprenggranate  Patrone   KwK) 
     Ruské válečné tažení velmi brzy zřetelně ukázalo nutnost vyrobit tank, který 

se svým pancéřováním a svou zbraní přinejmenším vyrovnal zvláště tanku T-34. 

Proto byly vydány v červenci 1941 nemalé náklady na vývoj pro nový tankový 

kanón a v listopadu pro nový tank (Leopard). Zbrusu nový KwK a nový tankový 

náboj 7,5 cm Sprgr. Pro ničení objektů a živé síly trhavým účinkem. Přesto tento 

tank v rámci akce „Citadela“ příliš neuspěl. 7,5 cm střela Sprgr.Patr. pro KwK 

a KwK40 (Kampfwagenkanone) byl používán také u Stu.G. a  Stu.G.40. (Sturm 

Geschutz), LFK 18 (Leichte Feld Kanone 18), Geb.G 36 (Gebirgs Geschutz 36) 

a LG 40 Leuchtes Geschutz 40).  

     Jednotný trhavý náboj s náplní 690 g litého TNT Náboj je používán 

v pozemním boji jako nosič trhavého účinku ovlivněného funkcí hlavového 

nárazového zapalovače kl. .A.Z.23. Samotné tělo střely je původně tělem 7,5 cm 

Gr.34, silnostěnné s protaženým předním ogivalem a má jednu Cu nebo FES 

vodící obroučku což ovlivňuje přítomnost olověného drátu o hmotnosti 12 g v 

nábojnici, přední  ogival je osazen hlavovým zapalovačem. Téměř do poloviny 

délky granátu zasahuje počinka C98 která dále pokračuje vyvíječem kouře 

z červeného fosforu. 

     Nábojnice značena 7,5cm KwK je plněna trubičkovým nitrocelulózovým 

prachem (370g Nc.R.P.135x5,5/2)   a (40 g Ng Pl.P.12,5x5x0,2) má úderníkový 

zápalkový šroub C/22.  
Varianta 7,5 Spr.Gr.Patr. 

  KwK  

KwK 40 

Celková délka náboje (mm)  532 784,1 

Celková délka střely (mm) 342,9 342,9 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

74,85  

91,7 

74,85  

111,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 5,74 5,74 

Hmotnost trhaviny 

 

(g) 

(14) Fp02  

690 

(13) Amatol 40/60  

675 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x  Cu,FES,  

17,4 

1x  

Cu,FES,  

17,4 

Zapalovač Kl AZ 23  Kl AZ 23 

Stopovka nemá nemá 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 0 

 

Tělo střely je žluté nebo okrově žluté barvy, tělo je s černým šablonováním série, 

data výroby, označení kódu trhaviny („13“) červený pruh označuje přítomnost 

vyvíječe dýmu. 

 Panzerabwehrkanone= protitankový kanón 

Kampfwagenkanone = tankový kanón 
 

  

 

 

 



  

54 

 

 

7,5 cm 

Teilkartuschen 6316 

  
(Hilsenkartuschen d. L.F.K.18) 
  

     Nábojky 6316 s dělitelnou prachovou náplní jsou v provedení mosazném nebo ocelovém plněny třemi bavl-

něnými váčky s prachem, které jsou označeny 1) spodní, 2) levý a 3) pravý váček. Prachové náplně jsou kryty 

vlhkotěsným papírovým víčkem na jehož horní straně je držák pro vyjmutí a viněta s popisem prachové náplně. 

Ve dnu je našroubován zápalkový šroub. 

    
Varianta L.F.K.18 

Celková délka nábojky (mm)  260 

Nábojka průměr u ustí (mm) 78,7 

Nábojka průměr dna (mm) 91,7 

Hmotnost prachové náplně 

1) Nc destičkový 1,5x1,5 mm 

Dg destičkový 50x0,15 mm 

2) Dg trubičkový 170x2,1x 0,5 mm 

3) Dg trubičkový 170x2,1x 0,5 mm 

 

  

10g 

84g 

270g 

225g  

Zápalkový šroub C-12nA; 

C-12 St. 

 

 

Dno nábojky má černé šablonování „oBD“ bez olověného drátu, rok vý-

roby, označení nábojky  (6316 L.F.K.18) a kód výrobce. 

Leuchtes feld  Kanone= lehký polní kanón 
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8,8 cm 

Gr.Patr.39 Hl 

KwK 43 PaK 43 
 
(Granate Patronen 39Hohlladung  KwK 43 PaK 43) 
     8,8 cm náboj pro KwK (Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone). Jako 

nouzové řešení proti těžkému sovětskému pancéřování byla, zahájena od dubna 1943 

výroba protitankového kanónu Pak 43/41. Pro jeho výšku (1,98m) byl nazýván "Scheu-

nentor" (stodolová vrata) a byl tažen 8t tahačem SD Kfz 7, proto 

sloužil u těžkého protitankového vojska. Rychlost palby se pohy-

bovala mezi 6-10 ran za minutu. V
o = Pzgr 39/43:1000 m/s Pzgr 

40/43 (s jádrem): 1130 m/s, Sprgr 750 m/s. průraznost pancíře 

v úhlu 60° na vzdálenost 1000 m je u  Pzgr39/40:165 mm a u  
Pzgr 40/43: 205 mm Hlaveň však měla životnost pouze 700 vý-

střelů. 

     Jednotný, protipancéřový kumulativní náboj se stopovkou, 

trhavinovou náplní byl hexogen (H5).Určený proti pancéřovaným  

pozemním cílům. Náboj se používá v protitankovém boji jako 

nosič průpalného účinku, zejména  proti těžce pancéřovaným 

cílům s průnikem až 210 mm. Samotné tělo střely je složeno z 

válcového  ocelového těla střední síly, které má dvě Cu nebo FES 

vodící obroučky a ve dně nálitku  přišroubovanou stopovku, před-

ní  ogival je dutý hliníkový s hlavovým zapalovačem. Kumulativ-

ní číška je polokulovitého tvaru s prodlouženým dutým nástavcem 

usměrňující plamen roznětky do centrální trubice na jejímž dně je 

rozbuška 3001 a počinka č.40. Na dně střely je vyrovnávací skle-

něná vložka.     

Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/71) a PaK 43/…(L/71) je 

plněna trubičkovým diglykolovým prachem (1,68kg 

Dig.R.P.500x4,5/2,75)   a má úderníkový zápalkový šroub C/22.  
Varianta 8,8 Gr.39 Hl KwK43; PaK43 

Celková délka náboje (mm)  1174 

Celková délka střely (mm) 432 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

88  

146 

Celková hmotnost střely  (kg) 7,86 

Celková hmotnost náboje (kg) 12,66 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

RDX vosk 90/5 

646 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x  Cu,FES,  

12,3 

Zapalovač AZ 38 

Stopovka Lh Nr.4; Nr106 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

 

Tělo střely je okrové barvy , přední ogivál je v barvě hliníku, tělo je s černým šablonová-

ním série, data výroby, označení kódu trhaviny a  na nábojnici je černé šablonování. 

Hohlladunggranate = kumulativní granát 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanon 

Kampfwagenkanone = tankový kanon 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 1240x190x180 mm pro 8,8 cm Pak 43 u.43/1/2/3 - Pak 43/41 - 

Kw.K 43 - Pzgr.Patr 39/43 - hmotnost 32kg. 
Kovový kontejner pro 8,8 cm Pak.43 u.43/1/2/3 - Pak 43/41 - Kw.K 43 - Pzgr.Patr 39/43  

hmotnost.25 kg. o rozměrech 1235x165 mm. 
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Laťový truhlík o rozměrech  1320x340x190 pro Patr. 8,8 cm Pak 43 u. 43/1/2/3 - Pak 43/41 - 
Kw.K 43 - Sprg.gr.Patr 39/43. 
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8,8 cm 

Pzgr.Patr.39/43 Al 

                KwK 43 PaK 43 
 
(Panzergranate 39/43  Al Patrone 43 KwK 43 PaK 43)  
     8,8 cm náboj pro KwK (Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone). 

     V lednu 1943 bylo vydáno konstrukční nařízení pro  tank PzKfw VI "Tygr" jako 

model 2, jehož podstatné zlepšení  bylo v silnějším pancíři, ale zejména  ve výkonněj-

ším  8,8cm KwK 43 L/71 o celkové délce  hlavně 6595 mm, která nemohla být ve věži  

"Tygru 1" použita."Tygr královský"jak se dvojce říkalo přišel ke své legendární proslu-

losti  v Ardenách díky velmi siné palebné mohutnosti střel Pzgr. 39/43 s Vo   990 m/s , 

která prorážela na vzdálenost 1000m pancíř o síle 165 mm sám měl pancíř 185mm 

silný.    
    Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou v  zapalovači a s trhavinovou náplní 

Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá  jako nosič průbojného 

účinku zakončeného tříštivým efektem, zejména  proti pancéřovaným cílům  Samotné 

tělo střely je složeno ze silnostěnného ocelového těla, které má dvě měděné vodící 

obroučky a ve svém dně namontovaný zapalovač se stopovkou na předním ogivalu těla 

střely je přilisována makarova čepice na které je přilisována dutá hliníková balistická 

čepička .Dutina v těle střely nese 64 g hexogenu  s 10% vosku. 

     Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/71) a PaK 43/…(L/71) je plněna trubičkovým 

diglykolovým prachem (6,8kg Dig.R.P.500x4,5/2,75)   a má úder-

níkový zápalkový šroub C/22.  

Varianta 8,8 PzGr.39/43 Al KwK43; 

PaK43 

Celková délka náboje (mm)  1125,4 

Celková délka střely (mm) 432 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna 

(mm) 

88  

146 

Celková hmotnost střely  

(kg) 

10,2 

Celková hmotnost náboje 

(kg) 

20,4 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

RDX vosk 90/10 

64  

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x  Cu,FES,  

12,3 

Zapalovač BdZ 5127 

Stopovka Lh Nr1 

Doba hoření stopovky (sec.) 2 

 

Tělo střely je černé barvy, přední část  je v barvě hliníku, tělo je šablonováno bílým 

nebo červeným písmem série, data výroby, označení kódu trhaviny a značení balistické 

čepičky,  na nábojnici je černé šablonování. 

Alternativa  Panzergranate 

Česky –protipancéřový 

Anglicky- AP  Armour-Piercing 
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Dřevěný truhlík  o rozměrech 1240x190x180 pro 8,8 cm Pak 43 u.43/1/2/3 - Pak 43/41 - Kw.K 43 - Pzgr.Patr 39/43 - HMG 32kg. 
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8,8 cm 

Pzgr. 40 

 
(Panzergranate 40) 
     8,8 cm náboj pro Flak 36 a 41 (Flugabwehrkanone). Model 

Flak 36, používal dvojdílnou hlaveň pro snadnější výměnu 

opotřebovaných vložek. Později hrál hlavní úlohu v uspořádání 

do velkých baterií pod jedním velením, které se velmi málo stěhovaly a sloužily jako stabilní protiletecká obra-

na. Flak 36 zlepšil mobilitu za cenu hmotnosti. Protiletecký kanón, který měl dostřel až 10 600 m s kadencí 15 – 

20 ran za minutu byl také konstruován a používán jako PAK-88 PANZERABWEHRKANONE, (protitanková 

zbraň) pro přímou střelbu proti pozemním cílům na vzdále-

nost kolem 2 km a byl silný natolik, že mohl proniknout přes 

150 mm pancíř. To  znamenalo, že to byla nevyrovnatelná 

protitanková zbraň během ranné války a ještě ohrožovala 

tanky kromě těžkých až do konce války  

     V srpnu 1944,  bylo použito  10 704 Flaků 18, 36 a 37. 

Kvůli nárůstu amerických a britských bombardovacích nále-

tů během let 1943 a 44, byla většina z těchto zbraní užívaná 

pro leteckou obranu. V lednu 1945 bylo použito modelů 41 a 

42 jen 318 ks.  

     Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou bez trhavi-

nové náplně s tvrdým jádrem Určený proti pancéřovaným 

vzdušným i pozemním cílům. Náboj se používá v proti 

vzdušném boji jako nosič průbojného účinku, zejména  proti 

pancéřovanému draku letadla. Samotné tělo střely je složeno 

z ocelového těla, které má dvě měděné vodící obroučky a ve 

svém dně sací dutinu se stopovkou a ve svém středu má 

uloženo karbidwolframové jádro přidržované plastickou 

čepičkou. Na těle je nasazena  další část těla s sestřeďovacím 

nákružkem na kterém je přilisována dutá plechová balistická 

čepička .   

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 41 je plněna trubičkovým 

gudulovým prachem (5,5 kg GU.R.P.740x4,2/1,5) a má 

elektrický zápalkový šroub C/22. 

  

Varianta 40 

Celková délka náboje (mm)  863 

Celková délka střely (mm) 332 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

88  

123,2 

Celková hmotnost střely  (kg) 7,3 

Celková hmotnost náboje (kg) 17,5 

Hmotnost jádra 

(g) 

karbidwolframu 

1928 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x Cu,FES,FEN 

12,3 

Délka jádra (mm) 

průměr (mm) 

140 

35 

Stopovka Lh Nr.4 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

Tělo střely je zelenohnědé barvy, balistická čepička je černá, 

tělo je s černým šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny a  na nábojnici je černé „A“ nebo 

„Me“ značící materiál. 
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Kovový kontejner o rozměrech 97x13 pro 8,8 cm Sprenggranate Patrone. L/4,5 

 

 
 
 

 

  

 
Proutěný truhlík pro 3 kusy Flak.18 8,8 cm. Uzavřené kovovým víkem zajištěným textilním 

nebo nebo koženým řemínkem. Bez rukojeti.  Rozměry: 960 x 360 x 140 mm 
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8,8 cm 

Sprgr.Patr.L/4.7 FES 

 

(Sprenggranate Patrone Ladung/4.7 FES) 
 

     8,8 cm náboj pro Flak 41 a 42 (Flugabwehrkanone) protiletecký kanón, který měl dostřel 

až 15 000 m s kadencí 20 – 25 ran za minutu. Měl dva typy 

hlavní se třemi profily, což bylo jeho stinnou stránkou a byl 

proto značně poruchový. Poprvé byl použit v Tunisu, ale poz-
ději se používal výhradně v Německu a v protektorátu BuM, 

kde mohl být zajištěn servis. V lednu 1945 jich bylo jen 318 

ks. 
      Jednotný, tříštivý bez stopovky s hlavovým mechanicky 

časovaným zapalovačem Zt.Z.s/30.  Určený proti  vzdušným 

cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič stře-

pinového účinku, zejména  proti draku letadla a kabiny pilota. 

Samotné tělo střely je silnostěnné plněno Amatolem 40/60.  

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 41 je plněna trubičkovým gu-

dulovým prachem(5,5 kg GU.R.P.740x4,2/1,5) a má elektrický 

zápalkový šroub C/22. 

Varianta L/4,7 FES 

Celková délka náboje (mm)  1193 

Celková délka střely (mm) 415 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

88  

123,2 

Celková hmotnost střely  (kg) 9,36 

Celková hmotnost náboje (kg) 21 

Náplň trhaviny 

(g) 

Fp 60/40 

862 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x Fe 

12,3 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  Zeitzünder 

S/30;S/30*1; 

S/30 Fg 

Počinka C/98-Np 
 

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data 

výroby a německé orlice,  na nábojnici je černé „A“ nebo „Me“ 
značící materiál. 
Alternativa  Sprenggranate 

Česky –trhavý granát   

Anglicky- H.E. High Explosive 
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Kovový kontejner o rozměrech 1250x150 pro 8,8 cm Flak 41 
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8,8 cm 

Sprgr.Patr.L/4.5 (Kz) 

 

(Sprenggranate Patrone Ladung/4.5 (Kz)) 

 

     8,8 cm náboj pro Flak 18; 36 a 37 (Flugabwehrkanone). Tento 

nejrannější model , Flak 18, používal jednotnou hlaveň s délkou 56 

ráží, v označení 88/L56.Protiletecký kanón, který měl dostřel až 10 

600 m s kadencí 15 – 20 ran za minutu. Poprvé byl použit ve Španěl-

ské občanské válce, ale později se ostatní typy používaly ve Francii, 

v severní Africe, v SSSR. a v protektorátu BuM. V srpnu 1944,  bylo 

použito  10 704 Flaků 18, 36 a 37. Kvůli nárůstu amerických a brit-

ských bombardovacích náletů během let 1943 a 44, byla většina z 

těchto zbraní užívaná pro leteckou obranu, s doplněním hrozivě vel-

kou ráží 12.8 cm Flak 41. Ráži 8,8 cm používal jednak PAK 88 a 

zejména tank TYGR. 

     Jednotný, tříštivý bez stopovky s hlavovým mechanicky časova-

ným zapalovačem Zt.Z.s/30.  Určený proti vzdušným cílům. Náboj se 

používá v proti vzdušném boji, jako nosič trhavého a střepinového 

účinku, zejména  proti draku letadla a kabiny pilota. Samotné tělo 

střely je silnostěnné plněno Amatolem 40/60 s počinkou C/98 Np.  

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 18 je plněna trubičkovým diglykolo-

vým prachem (2,95kg Dig.R.P.500x4,5/2,75) nebo (2,55kg 

Ngl.R.P.495x5,5/2,75) a má úderníkový zápalkový šroub C/12. 
Varianta L/4,5 (Kz) 
Celková délka náboje (mm)  896 
Celková délka střely (mm) 396 
Průměr  střely 
Nábojnice dno (mm) 

88  
111,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 9  
Celková hmotnost náboje (kg) 14,8 
Náplň trhaviny 
(g) 

Fp 60/40; TNT 
698 

Vodící obroučka 
Výška (mm) 

2x Cu,FES,FEN 
12,3 

Tělo střely ocelolitina, lisovaná ocel, 
plávková ocel  

Zapalovač  Zeitzünder 
S/30;S/30*1; 

S/30 Fg; AZ-23/28 
Počinka C/98-Np 

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data 
výroby, označení kódu trhaviny a  na dně nábojnice nápis 

„Aush“.    
Alternativa  Sprenggranate 

Česky –trhavý granát   

Anglicky- H.E. High Explosive 
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Dřevěné pouzdro pro počinky Zdlg.C/98 

 
Bakelitové pouzdro pro pět kusů počinek C/98 
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8,8 cm 

Hlgr. 39 Flak 

 
(Hohlladunggranate 39 Flak) 
     8,8 cm náboj pro Flak 18; 36 a 37 (Flugabwehrkanone), dále pro KwK 

(Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone). Model Flak 36, použí-

val dvojdílnou hlaveň pro snadnější výměnu opotřebovaných vložek. Později 

hrál hlavní úlohu v uspořádání do velkých baterií pod jedním velením, které 

se velmi málo stěhovaly a sloužily jako stabilní protiletecká obrana. Flak 36 

zlepšil mobilitu za cenu hmotnosti. Protiletecký kanón, který měl dostřel až 

10 600 m s kadencí 15 – 20 ran za minutu byl také konstruován a používán 

jako PAK-88 (protitanková zbraň) pro přímou střelbu proti pozemním cílům 

na vzdálenost kolem 3 km a byl průpalný natolik, že mohl proniknout 200 

mm pancíř. To  znamenalo, že to byla nevyrovnatelná protitanková zbraň 

během ranné války a ještě ohrožovala tanky kromě velmi těžkých až do konce 

války  

     V srpnu 1944,  bylo použito  10 704 Flaků 18, 36 a 37. Kvůli nárůstu ame-

rických a britských bombardovacích náletů během let 1943 a 44, byla většina 

z těchto zbraní užívaná pro leteckou obranu. V lednu 1945 bylo použito mo-

delů 41 a 42 jen 318 ks.  

     Jednotný, protipancéřový kumulativní náboj se stopovkou Trhavinovou 

náplní byl hexogen (H5). Určený proti pancéřovaným vzdušným  i pozemním 

cílům. Náboj se používá v proti vzdušném a protitankovém boji jako nosič 

průpalného účinku, zejména proti pancéřovanému draku letadla. Samotné tělo 

střely je složeno z válcového ocelového těla střední síly, které má dvě FES 

vodící obroučky a ve dně nálitku  přišroubovanou stopovku, přední  ogival je 

dutý hliníkový s hlavovým zapalovačem. Kumulativní číška je polokulovitého 

tvaru s prodlouženým dutým nástavcem usměrňující plamen roznětky do 

centrální trubice na jejímž dně je rozbuška 3001 a počinka č.40. Na dně střely 

je vyrovnávací skleněná vložka.     

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 18 je plněna trubičkovým diglykolovým pra-

chem (2,95kg Dig.R.P.500x4,5/2,75) nebo nitroglycerinovým prachem 

(2,55kg Ngl.R.P.495x5,5/2,75) a má úderníkový zápalkový šroub C/12.  
Varianta 8,8 Gr.39 Hl 

Celková délka náboje (mm)  927 

Celková délka střely (mm) 432 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

88  

111,5 

Celková hmotnost střely  (kg) 7,86 

Celková hmotnost náboje (kg) 13,66 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

RDX vosk 90/5 

646 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x  FES,  

12,3 

Zapalovač AZ 38 

Stopovka Lh Nr.4; Nr106 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

Tělo střely je okrové barvy , přední ogivál je v barvě hliníku, tělo je s černým 

šablonováním série, data výroby, označení kódu trhaviny a  na nábojnici je 

černé „A“ nebo „Me“ značící materiál. 

Hohlladunggranate = kumulativní granát 

Panzerabwehrkanone= protitankový kanon 

Kampfwagenkanone = tankový kanon 
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8,8 cm 

Pzgr.39 nebo 39-1 Patr. 41 

 
(Panzergranate 39 Patrone 41) 
     8,8 cm náboj pro Flak 36 a 41 (Flugabwehrkanone). Model Flak 36, používal dvojdílnou hlaveň pro snad-

nější výměnu opotřebovaných vložek. Později hrál hlavní úlohu v uspořádání do velkých baterií pod jedním 

velením, které se velmi málo stěhovaly a sloužily jako stabilní protiletecká obrana. Flak 36 zlepšil mobilitu za 

cenu hmotnosti. Protiletecký kanón, který měl dostřel až 10 600 m s kadencí 15 – 20 ran za minutu byl také 

konstruován a používán jako PAK-88 PANZERABWEHRKANONE, (protitanková zbraň) pro přímou střelbu 

proti pozemním cílům na vzdálenost kolem 2 km a byl silný natolik, že mohl proniknout přes 150 mm pancíř. To  

znamenalo, že to byla nevyrovnatelná protitanková zbraň během ranné války a ještě ohrožovala tanky kromě 

těžkých až do konce války  

     V srpnu 1944,  bylo použito  10 704 Flaků 18, 36 a 37. Kvůli nárůstu amerických a britských bombardova-

cích náletů během let 1943 a 44, byla většina z těchto zbraní užívaná pro leteckou obranu. V lednu 1945 bylo 

použito modelů 41 a 42 jen 318 ks.  

     Jednotný, protipancéřový náboj se stopovkou v  zapalovači a 

s trhavinovou náplní Určený proti pancéřovaným vzdušným  i pozem-

ním cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič průboj-

ného účinku zakončeného tříštivým efektem, zejména  proti pancéřo-

vanému draku letadla. Samotné tělo střely je složeno ze silnostěnné-

ho ocelového těla, které má dvě měděné vodící obroučky a ve svém 

dně namontovaný zapalovač se stopovkou na předním ogivalu těla 

střely je přilisována makarova čepice na které je přilisována dutá ple-

chová balistická čepička .   

Nábojnice značena 8,8 cm Flak 41 je plněna trubičkovým gudulovým 

prachem (5,5 kg GU.R.P.740x4,2/1,5) a má elektrický zápalkový šroub 

C/22. 

  

Varianta 39; 39-1 

Celková délka náboje (mm)  1089 

Celková délka střely (mm) 338 - 361 se zap. 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

88  

123,2 

Délka samotného ocelového těla(mm) 227 

Celková hmotnost střely  (kg) 10,2 

Celková hmotnost náboje (kg) 20,4 

Hmotnost trhaviny 

(g) 

RDX vosk 90/10 

64 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x Cu,FES,  

12,3 

Zapalovač BdZ 5127 

Stopovka Lh Nr.1 

Doba hoření stopovky (sec.) 2 

Tělo střely je zelenohnědé barvy , balistická čepička je černá s bílou 

špičkou, tělo je s černým šablonováním série, data výroby, označení 

kódu trhaviny a  na nábojnici je černé „A“ nebo „Me“ značící materiál. 

Alternativa  Panzergranate 

Česky –protipancéřový 

Anglicky- AP  Armour-Piercing 
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dbg = Dynamit AG, Düneberg Fabrik (formerly Alfred Nobel u. Co.) 

 
Mezi obnovou náplně truhlíku uplynula polovina roku 1943 

Po německém neúspěchu následovala ruská ofenziva s názvem operace Kutuzov. Cílem bylo 
zničení německých uskupení u Orla a Brjanska a prolomení fronty v těchto oblastech. Útok 

narazil na silný německý odpor, ale frontu se prolomit nakonec podařilo a 5. srpna 1943 byli 

Rusové v Orlu a 18. srpna 1943 v Brjansku. 
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8,8 cm 

Sprgr.Patr.43 

 

(Sprenggranate  Patrone 43 Ladung/7,1 FES) 
     8,8 cm náboj pro KwK (Kampfwagenkanone) a PaK. (Panzerabwehrkanone). 

     V lednu 1943 bylo vydáno konstrukční nařízení pro  tank PzKfw VI "Tygr" jako 

model 2, jehož podstatné zlepšení  bylo v silnějším pancíři, ale zejména  ve výkon-

nějším  8,8cm KwK 43 L/7,1 o celkové délce  hlavně 6595 mm, která nemohla být ve 

věži  "Tygru 1" použita."Tygr královský"jak se dvojce říkalo přišel ke své legendární 

proslulosti díky velmi siné palebné mohutnosti střel Pzgr. 39/43 s Vo   990 m/s , která 

prorážela na vzdálenost 1000m pancíř o síle 165 mm.    
    Jednotný, trhavý náboj bez stopovky.  Určený pro ničení živé síly a boření objektů. 

Náboj se používá  jako nosič trhavého nebo tříštivého účinku, který je určen typem 

použitého zapalovače.Samotné tělo střely je složeno ze silnostěnného ocelového těla, 

které má dvě FES vodící obroučky . Trhavinovou náplň  tvoří  Amatol 40/60. 

     Nábojnice značena 8,8 cm KwK 43 (L/7,1) a PaK 43/…(L/7,1) je plněna trubič-

kovým diglykolovým prachem (3,4kg Dig.R.P.500x4,5/2,75)   a má úderníkový 

zápalkový šroub C/22.  

 

. 
Varianta Sprgr 43 

Celková délka náboje (mm)  1167 

Celková délka střely (mm) 415 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

88  

146 

Celková hmotnost střely  (kg) 9,4 

Celková hmotnost náboje (kg) 18 

Náplň trhaviny 

(g) 

Litý TNT; Fp 60/40 

862 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

2x FES 

12,3 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  DoppZ S/60, AZ23/28 

Počinka C/98-Np 

 

Tělo střely je žluté barvy s černým šablono-
váním série, data výroby a německé orlice,  

na dně nábojnice je šablonován použitý za-

palovač. 
Alternativa  Sprenggranate 

Česky –trhavý granát   

Anglicky- H.E. High Explosive 
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8,8 cm 

Sprgr.Patr.L/4.7 FES 

 

(Sprenggranate Patrone Ladung/4.7 FES) 
 

     8,8 cm náboj pro Flak 41 a 42 (Flugabwehrkanone) protile-

tecký kanón, tříštivý bez stopovky s hlavovým mechanicky 

časovaným zapalovačem Zt.Z.s/30.  Určený proti  vzdušným 

cílům. Náboj se používá v proti vzdušném boji jako nosič stře-
pinového účinku, zejména  proti draku letadla a kabiny pilota.   
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        10 cm 

F.H.Gr.Nb 

 

(Feld Haubitze Granate 

Nebel)   
    Poziční pozemní boj vyžadoval dý-

mové clonění vlastního postupu, proto 

německá armáda vynaložila nemalé 

prostředky na výrobu dýmových granátů 

počínaje ručními  až po dělostřelecké velkých ráží. 10 cm dělený náboj se 

střelou 10 cm F.H.Gr.Nb  byl používán u LFH (Leichte Feld Haubitze) 16 a 

18 a u modernizované 18 M s Mündungsbremse (úsťová brzda) a u Stu. H. 42 

(Sturm Haubitze). Dýmové střely konstrukčně  shodné pouze s rozdílem 

hmotnosti a použitého zapalovače jsou u typů F.H.Gr.38 Nb (14,71fg) a 

F.H.Gr.40 Nb,(15,25kg; Dopp.Z.s/60 Ft.) výjimku tvoří F.H.Gr.40 Nb 

Deut.(14,63 kg; Dopp.Z.s/60 Ft.) který emituje v posledních dvou minutách 

hoření modrý kouř, který se používal jako návěstidlo pro leteckou podporu.  

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se střelou F.H.Gr. a s nábojkou 

6342. Určený k pozemnímu boji pro vytvoření dýmové clony. Náboj se pou-

žívá jako prostředek s dýmovým a částečně 

tříštiým účinkem. Samotné tělo střely je 

složeno z  ocelolitinového válcovitého těla 

s kuželovým předním ogivalem  Tělo má 

jednu FES vodící obroučku. Trhavinovou 

náplň  ve středové náloži tvoří 120 g ekrazi-

tu. Dýmovou složí je kyselina dýmová 

absorbovaná v pemze s celkovou hmotností 

1,94 kg. Zapalovač  A.Z. 23Nb ústí do 

počinky Zdlg. C/98.   
       Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 

má dělenou pětidílnou prachovou náplň 

uzavřenou zasunutým víkem. Nábojka pro 

LeFH 18 má trojdílnou prachovou náplň  

obsahující 215 a 185 g páskového Digl. 

Prachu 80x15x05. Zápalkový šroub 

C/12nA.   

  

Varianta Nb 

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely 

Bez zapalovače (mm) 

489 

439 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 14  

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g Ekrazit  

vosk 

120 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES 

15,2  

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo má černé  šablonování série, data 

výroby, označení kódu trhaviny (2). Na těle je šablonování bílými písmeny Nb; 30Nb; 40Nb; 40Nb Deut. A 

šablonování typu obroučky „FES“ Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o 

použitém zápalkovém šroubu 

Nb (Nebel) = dým 
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LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

  
 

         
 

Dřevěný a proutěný truhlík pro 3 kusy  Kart.l.F.H. (Kartuschen leichte FeldHaubitze) 
to je nábojky pro  lehkou polní houfnici  l.F.H.18 (nebo 16)   10 cm. 
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     10 cm 

F.H.Gr. 

 

(Feld Haubitze Granate) 
     Speciálně pro  houfnice a nejen pro ně byla vyrobena série konstrukčně 

téměř shodných střel s efektem tříštivo-trhavým lišících se pouze v materiálu 

těla a vodící obroučky, nepatrně v síle stěn a zejména v použitém zapalovači a 

typu výroby 38;39. 10 cm dělený náboj se střelou 10 cm F.H.Gr.  byl použí-

ván u LFH (Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M 

s Mündungsbremse (úsťová brzda), u Stu. H. 42 (Sturm Haubitze), dále byl 

používán u LG 40 a 42 (Leuchtes Geschutz 40 nebo 42). 

  

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se střelou F.H.Gr. a s nábojkou 6342. 

Určený k pozemnímu boji zejména k demolicím a proti živé síle  Náboj se pou-

žívá jako prostředek s trhavým a tříštivým 

účinkem. Samotné tělo střely je složeno 

z ocelového nebo ocelolitinového válcovitého 

těla s protáhlým předním ogivalem  Tělo má 

jednu Cu vodící obroučku. Trhavinovou náplň 

tvoří  TNT nebo Amatol v hliníkovém kontej-

neru pod počinkou Zdlg C/98 je vyvíječ kouře 

se 113g červeného fosforu.Zapalovač  AZ.23v 

(0,15);(0,25) nebo Dopp.Z. s/60. 
       Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má 

dělenou prachovou náplň uzavřenou zasunutým 

víkem. Nábojka pro LeFH 18 má trojdílnou pra-

chovou náplň  obsahující 215 a 185 g páskového 
Digl. Prachu 80x15x05. Zápalkový šroub C/12nA.   

 

 

  

Varianta  FHGr. 

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely 

Bez zapalovače (mm) 

359 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 14,81 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g TNT 

Amatol 

1350 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x Cu  

15  

Stopovka ne 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo má černé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny 

(13).  Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o použitém zápalkovém šroubu 

LG (Leuchtes Geschutz) =  lehký výsadkový bezzákluzový kanón   

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

Stu.H.42 (Sturm Haubitze) = útočná houfnice 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 870x160x160 mm pro jeden dělený náboj 10 cm le.F.H.18 M 

(leichte Feldhaubitze 18 Mündungsbremse) 
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   10 cm 

F.H.Gr.F 

 

(Feld Haubitze Gra-

nate Fern) 
     Pro  houfnici Le.F.H.18 

M  (Mündungsbremse) 
(úsťová brzda) byla  vyrobena speciální dalekonosná střela a upra-

vena prachová náplň nábojky.  
      

     10 cm dělený náboj se střelou 10 cm F.H.Gr.F.  pro Le.F.H 

18M se střelou F.H.Gr.F a s nábojkou 6342 F, je určený 

k pozemnímu dálkovému boji zejména k demolicím a proti živé 

síle. Náboj se používá jako prostředek s trhavým a tříštivým účin-
kem. Samotné tělo střely je složeno z ocelového nebo ocelolitino-

vého válcovitého těla s protáhlým předním ogivalem  Tělo má 

jednu Cu vodící obroučku. Trhavinovou náplň tvoří Amatol.. Za-
palovač je A.Z.23(0,15) nebo Dopp.Z.Z.s/60Fl.   

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 označená na víku „F Kart. 

Haube Le.F.H.18M“ má jednotnou prachovou náplň obsahující 
20g Nz. Man. N. P. (1,5x1,5) prachu 

a 1810g Digl. R. P.-G05 (200x2,6/1) 

uzavřenou převlečným víkem což 

prodlužuje její délku na 265 mm. 

Zápalkový šroub C/12nASt..   
 

 

  

Varianta  F 

Celková délka nábojky (mm)  265 

Celková délka střely 

bez zapalovače (mm) 

430 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 14,81 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g Amatol 

1350 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x Cu  

15,2  

Stopovka ne 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo 

má černé  šablonování série, data výroby, 

označení kódu trhaviny (13) a účel „F“. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a 

údaj o použitém zápalkovém šroubu.  

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

 F (Fern) = dalako  
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Kovový kontejner o rozměrech 460x120 mm  pro 60 ks 40g váčků  
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     10 cm 

     Gr.39 rot HL  

 

(Granate  39 rot  

Hohl Ladung) 
     Tento efekt dokázal využít 

až v roce 1938 Švýcar Mohaupt, který jej v Zürichu předvedl vojenským atašé 

z různých zemí jako tajuplný a záhadný objev. Propagoval jej jako "novou účinnou 

trhavinu", a výměnou za své tajemství požadoval obrovskou sumu peněz. Hlavní 

mocnosti však na tuto demonstraci poslaly své dělostřelecké inženýry a ti si velmi 

brzy uvědomili, že neviděli žádnou "novou a účinnou trhavinu", ale pouze vylepšený 

Monroe-Neumannův efekt. A tak na základě předpokladu, že dokáže-li ho využít 

neznámý Švýcar, svedou to oni také, ponechali odborníci Mohauptovi jeho tajemství a 

pustili se do vlastních pokusů. O spolupráci požádali Mohaupta pouze Američané. 

Výsledkem byl přibližně od roku 1940 nový typ munice, známý u Američanů jako 

kumulativní střela (Hallow Cherge Projectile nebo HEAT - High Explosive, Anti-
tank) a v Německu jako Hohl Ladung. 

10 cm dělený náboj se střelou 10 cm Gr.39 ropt Hl byl používán u LFH 

(Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M s Mündungsbremse (úsťová 

brzda),  dále byl používán u LG 40 a 42 ( Leuchtes Geschutz 40 nebo 42).    

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se stejnou střelou a s nábojkou 6342. Určený 

proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá v pozemním protitankovém 

boji jako nosič kumulativního účinku. Samotné tělo střely je složeno z ocelového 

válcovitého těla s hliníkovým polokulovitým předním ogivalem tvořící distanční 

vzdálenost ke kumulativní vložce, která je miskovitého tvaru Tělo má jednu FES 

vodící obroučku. Trhavinovou náplň tvoří Cyklonit/vosk/TNT ve třech lisovaných 

tabletách  v hliníkovém kontejneru. Iniciační soustavu tvoří hlavový zapalovač AZ-38 

a dnová rozbuška Zdlg 40.  

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má dělenou prachovou náplň uzavřenou 
zasunutým víkem. Nábojka pro LeFH 18 má trojdílnou prachovou náplň  obsahující 

215 a 185 g páskového Digl. Prachu 80x15x05. Zápalkový šroub C/12nA.   

 

  

Varianta  Hl  

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely (mm) 390 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 11,76 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3  

Trhavina/ g TNT 

1770 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES,  

15,2 

Stopovka ne 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo má černé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny 

(95). Nad FES vodící obroučkou je červený pásek. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a 

výrobce a údaj o použitém zápalkovém šroubu 

LG (Leuchtes Geschutz) =  lehký výsadkový bezzákluzový kanón   

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

Hl  (Hohl Ladung) = kumulativní 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 760x350x270 pro 1000 kusů zápalkových šroubů C 12 ulože-

ných v 50 krabicích po 20 šroubech. 

 

 
 

 
 



  

79 

 

10 cm 

Gr.39 rot HL/A 

 

(Granate  39 rot  Hohl Ladung /A) 
     10 cm dělený náboj se střelou 10 cm Gr.39 ropt Hl/A byl používán u LFH 

(Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M s Mündungsbremse 

(úsťová brzda),  dále byl používán u LG 40 a 42 ( Leuchtes Geschutz 40 nebo 

42).  Také se vyskytuje u vyšší ráže 10,5 cm Geb.40H-40 s nábojkou 6327 pro 

IFH-40 délky 285 mm resp. 295 mm. 

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se stejnou 

střelou a s nábojkou 6342. Určený proti pancéřo-

vaným pozemním cílům. Náboj se používá 

v pozemním protitankovém boji jako nosič kumu-

lativního účinku. Samotné tělo střely je složeno 

z ocelového válcovitého těla s hliníkovým předním 

ogivalem tvořící distanční vzdálenost ke kumula-

tivní vložce, která je zvoncovitého tvaru Tělo má 

jednu FES vodící obroučku. Trhavinovou náplň 

tvoří Cyklonit/vosk/TNT v hliníkovém kontejneru. 

Iniciační soustavu tvoří hlavový zapalovač AZ-38 

a dnová rozbuška Zdlg 40.  

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má děle-

nou prachovou náplň uzavřenou převlečným ví-

kem, viz. obr. nahoře a nebo zasunutým víkem viz. 

obr. dole. Nábojka pro LFH 18M dalekonostná ( 

značení „F“) je plněna 1,81kg diglykolového tru-

bičkového prachu   a má zápalkový šroub C/12.   

 

  

Varianta  Hl/A 

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely (mm) 520,5 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 12,3 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g TNT 

? 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES,  

15,2 

Stopovka ne 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo má černé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny 

(95). Nad FES vodící obroučkou je červený pásek. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a 

výrobce a údaj o použitém zápalkovém šroubu 

LG (Leuchtes Geschutz) =  lehký výsadkový bezzákluzový kanón   

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

Hl  (Hohl Ladung) = kumulativní 
©Policie ČR ( mjr. Bilický) 
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10 cm 

Gr.39 rot HL/B 

 

(Granate  39 rot  Hohl Ladung /B) 
     10 cm dělený náboj se střelou 10 cm Gr.39 ropt Hl/B byl používán u LFH 

(Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M s Mündungsbremse 

(úsťová brzda),  dále byl používán u LG 40 a 42 ( Leuchtes Geschutz 40 nebo 

42).  Také se vyskytuje u vyšší ráže 10,5 cm Geb.40H-40 s nábojkou 6327 pro 

IFH-40 délky 285 mm resp. 295 mm a speciálně se vyskytoval v použití fran-

couzské výroby (HL/B Gr 302) pro československý kanón 105 mm K 35 samo-

zřejmě jako trofejní německá zbraň i munice. 

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se stejnou střelou a s nábojkou 6342. 

Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá v pozemním 

protitankovém boji jako nosič kumulativního účinku. Samotné tělo střely je 

složeno z ocelového válcovitého těla s hliníkovým předním ogivalem tvořící 

distanční vzdálenost ke kumulativní vložce, která je miskovitého tvaru. Tělo má 

jednu FES vodící obroučku. Trhavinovou náplň tvoří Cyklonit/vosk/TNT 

v hliníkovém kontejneru. Iniciační soustavu tvoří hlavový zapalovač AZ-38 a 

dnová rozbuška Zdlg 40.  

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má dělenou prachovou náplň uzavře-

nou převlečným víkem, viz. obr. nahoře anebo zasunutým víkem viz. obr. dole. 

Nábojka pro LFH 18M dalekonostná ( značení „F“) je plněna 1,81kg diglykolo-

vého trubičkového prachu   a má zápalkový šroub C/12. Nábojka pro 10,5 cm 

K 35 má délku 695 mm, průměr dna 150,2 mm a dělenou pracovou náplň o 

hmotnosti 4,37 kg a tápalkový šroub M35 nebo 39. 

 

  

Varianta  Hl/A 

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely (mm) 520,5 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 12,1 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g TNT 

1,48 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES,  

15,2 

Stopovka ne 

Doba hoření stopovky (sec.) 0 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo má černé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny 

(91). Nad FES vodící obroučkou je červený pásek. U francouzské výroby je na těle šablonováno malé „f“ a čísli-

ce 302. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o použitém zápalkovém šrou-

bu 

LG (Leuchtes Geschutz) =  lehký výsadkový bezzákluzový kanón   

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

Hl  (Hohl Ladung) = kumulativní 
©Policie ČR ( mjr. Bilický) 
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Dřevěný maskovaný truhlík o rozměrech 510x160x140 mm 

pro 3 kusy nábojek 6342 o hmotnosti 7,6 kg 
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10 cm 

Gr.39 rot HL/C L´spur 

 

(Granate  39 rot  Hohl Ladung /C) 
     10 cm dělený náboj se střelou 10 cm Gr.39 ropt Hl/C se stopovkou, byl 

používán u LFH (Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M 

s Mündungsbremse (úsťová brzda),  dále byl používán u LG 40 a 42 ( Leuchtes 

Geschutz 40 nebo 42).  

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se stejnou střelou a s nábojkou 6342. 

Určený proti pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá v pozemním 

protitankovém boji jako nosič kumulativního účinku. Samotné tělo střely je 

složeno z ocelového válcovitého těla s hliníkovým předním ogivalem tvořící 

distanční vzdálenost ke kumulativní vložce, která je miskovitého tvaru a má 

šlehový náustek  Tělo má jednu FES vodící obroučku. Trhavinovou náplň tvoří 

1,48 kg Cyklonit/vosk/TNT v hliníkovém kontejneru. Iniciační soustavu tvoří 

hlavový zapalovač AZ-38 a dnová rozbuška Zdlg 40 nebo 41. Později se dno 

střely upravilo pro použití stopovky C/13 nebo Lh.Nr.4. 

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má dělenou prachovou náplň uzavřenou 

zasunutým víkem.  Jednotlivé prachové náplně jsou rozmanité a obsahují všech-

ny druhy bezdýmných páskových nebo destičkových prachů, jako  např.  díl 1) 

20 g Nc; 100 g Digl. 10x10x0,2; díl 2) a 3) 152 g Gud.4x4x0,6; díl 4) 137g a díl 

5) 216 g  Gu Bl.P.4x4x0,6.  

 

 

  

Varianta  Hl/C 

Celková délka nábojky (mm)  155,1  

Celková délka střely (mm) 538,5 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 12,3 

Celková hmotnost nábojky (kg) 3,1 

Trhavina/ g TNT 

1,48 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES,  

15,2 

Stopovka č.4 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

 

 

 

     Tělo střely je tmavě olivové barvy, tělo 

má černé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny (91). Nad FES 

vodící obroučkou je červený pásek. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o 

použitém zápalkovém šroubu 

LG (Leuchtes Geschutz) =  lehký výsadkový bezzákluzový kanón   

LFH (Leichte Feld Haubitze) = lehká polní houfnice 

Hl  (Hohl Ladung) = kumulativní náplň 
©Policie ČR ( mjr. Bilický) 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 720x300x180 mm pro 1000 kusů stopovek C/13 
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Lepenková krabice o rozměrech 190x80x45 mm pro  14 Zdlg.41 (Zündladungen 41) 

 

 
Schéma Zgl.41 
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     10 cm 

Pzgr. rot 

 

(Panzergranate rot ) 
     10 cm jednotný náboj pro 

K.T. (Schweres Kanone Turren) 

těžký věžový 

kanón ( viz 

obr.), dále byl používán u K.K. ( Kanone Kasematte ) a u 

dvou modelů Flak 38 a 39 (Flugabwehrkanone).  Dělený 

náboj se střelou 10 cm Pzgr.rot byl používán u (Schweres 

Kanone 18) těžký kanón 18 a také u K.K.   

     Jednotný, protipancéřový svítící náboj se stopovkou 

s nábojnicí 6356 nebo u „flaku“ s nábojnicí 6307. Dělený 

náboj se stejnou střelou a s nábojnicemi 6356 a 6349. Urče-

ný proti pancéřovaným vzdušným  i pozemním cílům. Ná-

boj se používá v protivzdušném boji jako nosič průbojného 

účinku, zejména  proti pancéřovanému draku letadla. Sa-

motné tělo střely je složeno z ocelového těla, které má jed-

nu měděnou vodící obroučku, makarovu čepici a balistic-

kou kuklu. Má trhavinovou náplň TNT 

v hliníkovém kontejneru ve svém dně 

dnový zapalovač Bd.Z.f. 10 cm Pzgr. se  

stopovkou.    

    Mosazná nebo ocelová nábojnice 6356 

nebo 6307 je  plněna 2650 g trubičkového 

diglykolového prachu (345x3/1,2) a  má  

zápalkový šroub C/22. Nábojnice mosazné 

nebo ocelové pro dělený náboj 6356 a 

6349 (viz obr.) mají několik variant děle-

ného plnění, které jsou popsány u jednotli-

vých typů munice. 

 

  

Varianta  Flak 

Celková délka náboje (mm)  1123 

Celková délka střely (mm) 405 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

131 

Celková hmotnost střely  (kg) 15,6 

Celková hmotnost náboje (kg) 26,1 

Trhavina TNT 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x Cu,  

23 

Stopovka Lh Nr.4 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

 

 

     Tělo střely je černé barvy , balistická čepička je černá, tělo má červené nebo bílé  šablonování série, data 

výroby, označení kódu trhaviny. Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o 

použitém zápalkovém šroubu 

K.T. (Schweres Kanone Turren) = těžký věžový kanón 

K 18. (Schweres Kanone 18)= těžký kanón 18 

©Policie ČR ( mjr. Bilický) 
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Kontejner z tvrzeného papíru o rozměrech 530x145 mm pro 10 cm K-18 

 
Dřevěný truhlík o rozměrech 570x325x160 mm pro 2 nábojky 10cm K.18 
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10 cm 

Pzgr. rot L´spur 

 

(Panzergranate rot  Leuchtspur) 
     10 cm dělený náboj se střelou 10 cm Pzgr rot L´spur byl používán u LFH 

(Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a u modernizované 18 M s Mündungsbremse 

(úsťová brzda).  A jako  jednotný náboj pro lodní K.K (Kanone Kasematte) 

dále byl používán u K.T. (Schweres Kanone Tur-

ren) těžký věžový kanón. 

     Dělený náboj pro LFH 16 ; 18 a 18M se stejnou 

střelou a s nábojkou 6342. Určený proti pancéřo-

vaným pozemním cílům. Náboj se používá 

v pozemním protitankovém boji jako nosič průboj-

ného účinku s trhavým efektem. Samotné tělo 

střely je složeno z ocelového těla s poloostrým 

předním ogivalem, které má jednu měděnou vodící 

obroučku. Má trhavinovou náplň 229,5g TNT 

v hliníkovém kontejneru ve svém dně dnový zapa-

lovač Bd.Z.f. 10 cm Pzgr. se  stopovkou.    

     Mosazná nebo ocelová nábojka 6342 má děle-

nou prachovou náplň uzavřenou převlečným ví-

kem, viz. obr. nahoře a nebo zasunutým víkem viz. 

obr. dole. Nábojka pro LFH 18M dalekonostná ( 

značení „F“) je plněna 1,81kg diglykolového tru-

bičkového prachu   a má zápalkový šroub C/12.   

 

  

Varianta  K.K. 

Celková délka nábojky (mm)  155,1 

Celková délka střely (mm) 254 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

125 

Celková hmotnost střely  (kg) 14 

Celková hmotnost nábojky (kg) ? 

Trhavina/ g TNT 

229,5 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x Cu,  

17 

Stopovka Lh Nr.4 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

 

 

     Tělo střely je černé barvy, tělo má červené nebo bílé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny. 

Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o použitém zápalkovém šroubu 

K.K. (Kanone Kasematte) = kanón pro lodní věž 

LFH (Leichte Feld Haubitze)= lehká polní houfnice 
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10 cm 

Pzgr. rot L´spur 

 

(Panzergranate rot  Leuchtspur) 
     10 cm jednotný náboj pro lodní K.K (Kanone Kasematte) dále byl pou-

žíván u K.T. (Schweres Kanone Turren) těžký věžový 

kanón. Dělený náboj se střelou 10 cm Pzgr.rot L´spur 

byl používán u LFH (Leichte Feld Haubitze) 16 a 18 a 

u modernizované 18 M s Mündungsbremse (úsťová 

brzda).   

     Jednotný, protipancéřový svítící náboj se stopovkou 

s nábojnicí 6356.Dělený náboj pro LFH 16 a 18 se 

stejnou střelou a s nábojnicemi 6342 Určený proti 

pancéřovaným pozemním cílům. Náboj se používá 

v pozemním protitankovém boji jako nosič průbojného 

účinku. Samotné tělo střely je složeno z ocelového těla 

s poloostrým předním ogivalem, které má jednu mědě-

nou vodící obroučku. Má trhavinovou náplň 229,5g 

TNT v hliníkovém kontejneru ve svém dně dnový 

zapalovač Bd.Z.f. 10 cm Pzgr. se  stopovkou.    

    Mosazná nebo ocelová nábojnice 6356  plněna 

2650g trubičkového diglykolového prachu (345x3/1,2) 

a  má  zápalkový šroub C/22.   

 

  

Varianta  K.K. 

Celková délka náboje (mm)  680 

Celková délka střely (mm) 254 

Průměr  střely 

Nábojnice průměr dna (mm) 

104,8 

131 

Celková hmotnost střely  (kg) 14 

Celková hmotnost náboje (kg) ±25 

Trhavina/ g TNT 

229,5 

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x Cu,  

17 

Stopovka Lh Nr.4 

Doba hoření stopovky (sec.) 6 

 

 

     Tělo střely je černé barvy, tělo má červené nebo bílé  šablonování série, data výroby, označení kódu trhaviny. 

Na dně nábojnice je černé značení typu střely, rok výroby a výrobce a údaj o použitém zápalkovém šroubu 

K.K. (Kanone Kasematte) = kanón pro lodní věž 

LFH (Leichte Feld Haubitze)= lehká polní houfnice 
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10,5 cm 

Sprgr. 

FES.Patr.? 

Flak38; 39 

 

(Sprenggranate  Patrone FES) 
    10,5cm podkaliberní střela s oddělitelnými částmi pro 10 

cm Flak 38 a 39  (Flugapwehrkanone).    
     Velmi dlouho neidentifikovatelná střela, která vznikla pro 

10,5 cm protiletadlový kanón pravděpodobně z nedostatku 

vlastní 10 cm munice tak, že její základ vycházel ze střely  8,8 

cm na jejíž tělo byla namontována sestřeďovací oddělitelná 

trojdílná obroučka  a oddělitelná trojdílná část s vodící FES 

obroučkou. 

    Jednotný, trhavý náboj s integrovanou stopovkou do těla 

držáku oddělitelné vodící obroučky s nárazovým nebo časova-
cím zapalovačem.  Určený pro ničení živé síly a boření objek-

tů. Náboj se používá také jako nosič trhavého nebo tříštivého 

účinku v protiletadlovém boji.  Trhavinovou náplň tvoří půl kg 

TNT. 

     Nábojnice není dosud určena. 
. 
Varianta 10 cm Flak 38;39 

Celková délka náboje (mm)  ? 

Celková délka střely (mm) 439 

Průměr  střely 

Nábojnice dno (mm) 

88/104  

? 

Celková hmotnost střely  (kg) 10,4 

Celková hmotnost náboje (kg) ? 

Náplň trhaviny (g) Litý TNT;   

Vodící obroučka 

Výška (mm) 

1x FES 

? 

Tělo střely ocel 

Zapalovač  DoppZ S/60, AZ23v 

Počinka C/98-Np 

 

Tělo střely je žluté barvy s černým šablonováním série, data 

výroby a německé orlice.    
Alternativa  Sprenggranate 

Česky – trhavý granát   

Anglicky- H.E. High Explosive 
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Kovový kontejner o rozměrech 1210x140 mm pro náboj 10,5 cm Flak.38 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 370x370x180 mm pro 25 kusů  

hlavových zapalovačů řady AZ. 23 nebo 40 kusů Kl.AZ.23 
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        8 cm Wgr. 34 Űb 

  

 

(Wurfgranate 34 Űb) 

      8 cm dělostřelecká cvičná tříštivá mina model 34 měla 
tělo vyrobeno z temperované, perlitické, šedé nebo speciální 

litiny. Náustnice, pouzdro malé počinové nálože Kl..Zdgl.34 

Np  a pouzdro s náplní barytu s voskem tvoří jeden celek 
Mina byla opatřena ostrým zapalovačem  Wgr.Z.34 nebo 

zapalovačem ze série Wgr.Z.38, případně zapalovačem 

Wgr.Z.T. bakelitovým (Trolitul), malé počinky obsahovaly 

57 g pentritu nebo hexogenu. Výbuch této počinky roztrhl 

minu a rozptýlených 57 g směsi montánního vosku a barytu 

v poměru 1:1,5 označkovalo místo zásahu. Montánní vosk 

se extrahuje z vytuminózního hnědého uhlí jeho rafinací 

kyselinou sírovou. Je bílý nebo žlutý, má vláknitou struktu-
ru a páchne dehtem. Taje při 72 až 77°C.  Baryt je přírodní 

síran barnatý též také nazývaný těživec. 
 

     K výmetu miny z minometu slouží zpravidla základní 

náplň Patr.des s.Gr.W.34 o délce 82 mm s mosaznou paticí 

nebo 8 cm Wgr. Patr. 39o délce 74 mm s ocelovou paticí a 

tři dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším 

průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 mm a s obsahem 9 g 

Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 34Űb 

Celková délka (mm)  330–333 

Délka těla (mm) 209 

Ráže (mm) 80,7–9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost (kg) 3,5 

Trhavina/ g Pentrit, hexogem 

57 

Počinka Kl. Zdlg.34 Np 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 3/9 

 

      

Tělo střely je červené nebo olivové barvy, které má bílé šab-

lonování „Űb“.   
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8 cm Wgr. 34 

  

 

(Wurfgranate 34) 
      8 cm dělostřelecká  tříštivá mina model 

34 měla tělo vyrobeno z temperované, perli-

tické, šedé nebo speciální litiny. Náustnice a pouzdro počinové 

nálože tvoří jeden celek. Trhací náplň je tvořena litým tritolem 

nebo Amatolem 60/40. K výmetu miny z minometu slouží zpra-

vidla základní náplň Patr.des s.Gr.W.34 nebo 8 cm Wgr.. Patr. 

39 a tři dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším 

průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 mm a s obsahem 9 g Ng 
Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 34 

Celková délka  (mm)  332 

Délka těla (mm) 209 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,Fp02 

530 

Počinka Gr. Zdlg.c/98 Np 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 3/9 

 

      

 

 

 

Tělo střely je červené nebo olivové barvy a  má  černé   šablo-
nování.   
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8 cm Wgr. 34 

Nb 

  

(8 cm Wurfgranate 34 Ne-

bel) 
      8 cm dělostřeleckou dýmovou 

minu vycházející ze základního 

modelu 34 je docela možné zařadit do kategorie bojových 

chemických dělostřeleckých min neboť její náplň společně 

s pemzou, ve které je uložena, tvoří nedýchatelný    SO3 

v modifikaci alfa což jsou krystalky podobné ledu. Oxid sý-

rový na vzduchu dýmá a prudce reaguje s vodou za silného 

vývinu tepla na kyselinu sírovou, zuhelňuje organické látky a 
má silně leptavý účinek na živou tkáň, která se silně porušuje 

už ve styku s parami kysličníku sírového. SO3 je do prostoru 

rozmetán výbuchem pentritové počinky Zdlg. C/98 Np. Tělo 

bylo vyrobeno z  temperované litiny. K výmetu miny 

z minometu slouží zpravidla základní náplň Patr.des 

s.Gr.W.34 o délce 82 mm s mosaznou paticí a čtyři dílčí ná-

plně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším průměru 70 a 

vnitřním 35 mm a síle 4 mm a s obsahem 9 g Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 34 Nb 

Celková délka  (mm)  330 - 333 

Délka těla s náust. (mm) 217 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,1-3,65 

Trhavina/ g Pentrit nebo Hexogen 

37 

Zapalovač Z 34;38; 38 stahl; 38C a Z.T. 

Dýmová náplň (g) 540 

polymerizovaný SO3 v pemze  

Počinka Gr. Zdlg.C/98 bez zpoždění  

Základní zažehovací náplň 8 cm Wgr. Patr. 39 nebo 

Gr.W.34 

10 g Ngl.Bl.P.  

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 4/9 

 

  

 

Tělo střely je  červené barvy a  má bílé šablonování. „Nb IV“ ostatní šablonování je černé. 
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Dřevěný truhlík o rozměrech 360x280x105 mm pro 3 kusy dělostřeleckých min 

8 cm Gr.W.34 Granate Werfer 34 o hmotnosti 12,8 kg. 
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8 cm Wgr. 34 Ws 

(Wurfgranate 34 Ws) 
      8 cm dělostřelecká tříštivá mina 

model 34 měla také svou modifikaci 

v tříštivé chemické mině Ws. Tělo 
vyrobeno z temperované, perlitické, 

šedé nebo speciální litiny. Náustnice a pouzdro počinové 

nálože používané i u dělostřeleckých granátů tvoří jeden 

celek. Trhací náplň je tvořena litým tritolem nebo pentri-

tem o hmotnosti 530 g, který obsahuje chemickou dráždi-

vou krystalickou látku chloracetofenon značenou písme-

nem „A“.  

     K výmetu miny z minometu slouží zpravidla základní 
náplň Patr.des s.Gr.W.34 o délce 82 mm s mosaznou paticí 

nebo 8 cm Wgr. Patr. 39o délce 74 mm s ocelovou paticí   

a tři dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším 

průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 mm a s obsahem 9 g 

Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 34 

Celková délka  (mm)  332 

Délka těla (mm) 209 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,pentrit 

530 

Zapalovač Wgr. Z34 případně 38 nebo Z.T. 

Počinka Gr. Zdlg.c/98 Np 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 3/9 

 

      

 

 

 

 

 

Tělo střely je olivové barvy a má bílé šablonování písmene 

„A“, ostatní šablonování je černé. Na spodní části těla je bílý 

pruh  
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Dřevěný truhlík o rozměrech 400x400x340 mm  
původně určený pro jiný druh munice a to 20 nábojů ráže 37 mm 

byl pro 6 kusů 8 cm dělostřelecké miny Gr.W.34 o hmotnosti 55 kg 
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8 cm Wgr. 34 

BLAURING 1 

  

 

(8 cm Wurfgranate 34 

BLAURING 1 ) 
      8 cm dělostřelecká tříštivá che-

mická mina model 34 měla tělo vyrobeno z temperované ne-

bo perlitické litiny s černým lomem (GTS), která má vyšší 
pevnost, ale nižší houževnatost. 

 Její konstrukce je totožná s konstrukcí tříštivé miny Wgr.34 

s jedinou úpravou a to je kovové pouzdro o obsahu 100 g 

s chemickou bojovou látkou Adamsit (DM) uložené u dna 

dutiny. Přesto, že německá armáda použila chemickou munici 

jen sporadicky, nálezy ukryté munice jsou v Evropě časté. 

Náustnice a pouzdro počinové nálože tvoří jeden celek. Trha-

cí náplň je tvořena litým tritolem nebo Amatolem 60/40. 
K výmetu miny z minometu slouží zpravidla základní náplň 

Patr.des s.Gr.W.34 nebo 8 cm Wgr.. Patr. 39 a čtyři dílčí ná-

plně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším průměru 70 a 
vnitřním 35 mm o síle 4 mm a s obsahem 9 g Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 34 BLAURING 1 

Celková délka  (mm)  332 

Délka těla (mm) 209 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,Fp02 

430 

BChL Adamsit 100g 

Počinka Gr. Zdlg.c/98 Np 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 4/9 

 

      
 

 

 

 

Tělo střely je  olivové barvy a  má  černé   šablonování. „DM“ je 

zkratka pro Adamsit.  Na spodní části těla miny je modrý pruh.  
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Kovový truhlík o rozměrech 350x280x100 mm pro 3 kusy nábojů do minometu 

8 cm Gr.W.34 o hmotnosti 14,5 kg 
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8 cm Wgr. 38 

  

 

(8 cm Wurfgranate 38 ) 
      8 cm dělostřelecké tříštivé miny model 38 a 39 patřily do 
kategorie takzvaných skákavých min, které vybuchovaly 

nad terénem což násobilo střepinový účinek zejména při 
vedení zákopové války. Princip těchto min spočíval ve stan-

dardním průběhu střelby až do nárazu na terén kde okamžitý 

hlavový nárazový zapalovač inicioval svou roznětkou pra-
chovou náplň 13 g nitrocelulózového prachu přes tabletu 

černého prachu. Tlak vytvořených plynů oddělil přišroubo-

vanou hlavu miny (přední ogival) od těla miny, které bylo 

vymrštěno nad terén. Současně byla iniciována rozbuška se 

zpožděním v počince Kl.Zdlg 34. Tělo bylo vyrobeno z šedé 
litiny. Konstrukce miny Wgr.38 byla výrobně složitější než 

její následkyně Wgr. 39, která již měla méně konstrukčních 

dílů. Mina má náustnici. Trhací náplň je tvořena litým trito-
lem nebo Amatolem 60/40. K výmetu miny z minometu 

slouží zpravidla základní náplň Patr.des s.Gr.W.34 nebo 8 

cm Wgr. Patr. 39 a tři dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním 

obalem o vnějším průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 

mm a s obsahem 9 g Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 38 

Celková délka  (mm)  329 

Délka těla (mm) 211 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,Fp02 

400 

Zapalovač 38; 38 stahl; 38c;Z.T. 

Výmetná náplň (g) 12 – 13 

Nz.Man.N.P. 

Počinka Kl. Zdlg. 34 se zpožděním 

Základní náplň 
Patr.des s.Gr.W.34 

8 cm Wgr. Patr. 39 

 Dílčí náplň počet / hmotnost g 3/9 

 

      
 

Tělo střely je olivové barvy a  má  černé   šablonování.   
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Kovový truhlík o rozměrech 360x380x130 mm původně určený pro náboje  ráže 3,7 cm 
Pak36/37 

jako náhradní balení obsahoval 3 kusy dělostřeleckých min 8 cm Gr.W.34 
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8 cm Wgr. 38 Deut  

nebo umg 

  

  

 

(8 cm Wurfgranate 38 Deut) 
      8 cm dělostřelecké miny model 38 Deut (značkovací) 

nebo tříštivé (38 nebo 38 umg) vycházely z konstrukce těla 

skákavých min pouze proto, že se upouštělo ve výrobě od 

těchto skákavých min a byla zásoba těl a hlav (předních 
ogivalů) pro miny  typů 38 a 39. Tělo bylo vyrobeno z šedé 

litiny. Spojení předního ogivalu s tělem miny bylo provede-

no za pomoci vloženého kroužku ke kterému byly obě části 

přišroubovány tzv. červíky. Mina má náustnici. Hlavový 

zapalovač je spojen s malou počinkou K.Zdlg.34 Np. Náplň 

miny 38 Deut  tvoří přibližně 400g barevného pyrotechnic-

kého modrého dýmu nebo u typu umg je  tvořena litým tri-

tolem nebo Amatolem 60/40 o hmotnosti 400g.  

     K výmetu miny z minometu slouží zpravidla základní 

náplň Patr.des s.Gr.W.34 nebo 8 cm Wgr. Patr. 39 a tři dílčí 
náplně s.Gr.W.34 s textilním obalem o vnějším průměru 70 

a vnitřním 35 mm a síle 4 mm a s obsahem 9 g Ng Rg.P.  
 

  

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tělo střely je olivové barvy a  má  

černé   šablonování s nápisy 

„blau“ a „Deut“ a nad spojem 
hlavy a těla miny je modrý pruh.   
 

© Václav Bilický 

 

 

 

 

Varianta Wgr. 38 umg 

Celková délka  (mm)  329 

Délka těla (mm) 211 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,Fp02 

400 

Zapalovač 38; 38 stahl; 38c;Z.T. 

Základní náplň (g) 8 cm Wgr. Patr. 39 / 10g 

Počinka Kl. Zdlg. 34   

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 3/9 
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8 cm Wgr. 39 

  

 

(8 cm Wurfgranate 39 ) 
      8 cm dělostřelecké tříštivé miny model 38 a 39 patřily do 
kategorie takzvaných skákavých min, které vybuchovaly nad 

terénem, což násobilo střepinový účinek zejména při vedení 
zákopové války. Princip těchto min spočíval ve standardním 

průběhu střelby, až do nárazu na terén kde okamžitý hlavový 

nárazový zapalovač inicioval svou roznětkou prachovou ná-
plň 13 g nitrocelulózového prachu přes tabletu černého pra-

chu. Tlak vytvořených plynů oddělil přišroubovanou hlavu 

miny (přední ogival) od těla miny, které bylo vymrštěno nad 

terén. Současně byla iniciována rozbuška se zpožděním 

v počince Kl.Zdlg 34. Tělo bylo vyrobeno z šedé litiny. Kon-
strukce miny Wgr.39 byla výrobně jednodušší než její před-

chůdkyně Wgr. 38, která měla více konstrukčních dílů. Mina 

nemá náustnici. Trhací náplň je tvořena litým tritolem nebo 
Amatolem 60/40. K výmetu miny z minometu slouží zpravi-

dla základní náplň Patr.des s.Gr.W.34 o délce 82 mm 

s mosaznou paticí nebo 8 cm Wgr. Patr. 39o délce 74 mm 

s ocelovou paticí a čtyři dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním 

obalem o vnějším průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 mm 

a s obsahem 9 g Ng Rg.P.  
 

  

Varianta Wgr. 39 

Celková délka  (mm)  330 - 333 

Délka těla (mm) 217 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) 3,5 

Trhavina/ g TNT,Fp02 

400 

Zapalovač 38; 38 stahl; 38C a Z.T. 

Výmetná náplň (g) 12 – 13 

Nz.Man.N.P. 

Počinka Kl. Zdlg. 34 se zpožděním 

Základní zažehovací náplň 8 cm Wgr. Patr. 39 

10 g Ngl.Bl.P.  

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 3/9 

 

 Tělo střely je olivové barvy a  má  černé   šablonování. 
 

© Václav Bilický 
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        8 cm Wgr. 40 Üb 

  

 

(Wurfgranate Übung) 
      8 cm cvičná dělostřelecká mina model 40 patřila na tehdejší 

dobu k moderním výcvikovým prostředkům, které nebyly jedno-

rázové a na standardních střelnicích se daly lehce dohledat a 
mnohokrát použít. Pro imitaci výbuchu v cíli se používal stan-

dardní 10 g náboj základní zažehovací náplně, který byl vložen 

do setrvačnostního pouzdra speciálního hlavového zapalovače 

miny. K iniciaci došlo při nárazu miny tak, že pouzdro 

s lepenkovým nábojem překonalo odpor distanční pružiny a svou 
zápalkou narazilo na pevný hrot zapalovače. Povýbuchové zplo-

diny byly z dutého těla miny odvedeny otvory ve spodní části 

těla miny. U cvičných min se nepoužívaly dílčí náplně, protože 
se ve výcvikovém prostoru používaly na krátké vzdálenosti cca 

10% normálního dostřelu. Válečná praxe však byla jiná, použí-

valy se zpravidla dvě dílčí náplně s.Gr.W.34 s textilním obalem 

o vnějším průměru 70 a vnitřním 35 mm a síle 4 mm a 

s obsahem 9 g Ng Rg.P. 
 

  

Varianta  Üb-40 

Celková délka  (mm)  336 

Délka těla (mm) 203 

Ráže (mm) 80,7-9 

Délka stabilizátoru (mm) 95 

  

Průměr  v křidélkách (mm) 

Počet křidélek  

80,6 

12 

Celková hmotnost    (kg) ? 

Trhavina/ g  10 g Ngdp 

Počinka - 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 2/9 

 

      

 

 

Tělo střely je červené barvy a  má  bílé  šablonování (Üb  Übung 

– cvičný).   
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        3 cm Wgr. Üb 

pro 

10 cm Nebelverfer 35  

 

 

(Wurfgranate Übung) 
     3 cm cvičná redukovaná dělostřelecká mina 

pro 10 cm NEBELWERFER 35 patřila na teh-

dejší dobu k moderním výcvikovým prostřed-

kům, které nebyly jednorázové a na standard-

ních střelnicích se daly lehce dohledat, u výrob-
ce kompletovat a znovu použít. Ke střelbě se 

používal 10 cm vrhač dýmových střel s hladkou 

vložnou hlavní ráže 30 mm. Pro imitaci výbuchu 
v cíli, se používala standardní dýmová vložka. 

K iniciaci došlo při nárazu miny tak, že pouzdro 

s dýmovou vložkou překonalo odpor distanční 

pružiny a svou zápalkou narazilo na pevný hrot 

šroubované hlavy miny. Dým vycházel čtyřmi 

otvory ve střední části těla miny. U redukova-

ných min se nepoužívaly dílčí náplně, protože se 
ve výcvikovém prostoru používaly na krátké 

vzdálenosti cca 10% normálního dostřelu. Zá-

kladní prachová náplň byla v papírovém náboji. 

Na obrázku je vlevo mina v přepravní poloze a 

vpravo ve stavu pro střelbu. 
 

  

Varianta  Üb  

Celková délka  (mm)  151 

Ráže (mm) 29,5 

Celková hmotnost    (kg) ? 

Základní zažehovací náplň  Gr.W.34 

 

      

Tělo střely je červené barvy.  
 
 

Německá armáda měla dva typy speciálních, 

vrhačů dýmových min ráže 10 cm vzor. 35 a 40, 
do kterých používala vložné hlavně ráže30 mm. 
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10 cm Wgr. 40 Nb 

            m.H. mit.Wgr. Z.38 
 

(10 cm Nebelwerfers 40 ) 
   10 cm dělostřeleckou dýmovou minu vycházející ze základního 

modelu 40 je docela možné zařadit do kategorie bojových che-

mických dělostřeleckých min neboť její náplň společně 

s pemzou, ve které je uložena, tvoří nedýchatelný    SO3 

v modifikaci alfa, což jsou krystalky podobné ledu. Oxid sýrový 

na vzduchu dýmá a prudce reaguje s vodou za silného vývinu 

tepla na kyselinu sírovou, zuhelňuje organické látky a má silně 
leptavý účinek na živou tkáň, která se velmi porušuje už ve styku 

s parami kysličníku sírového. SO3 je do prostoru rozmetán vý-
buchem komorové náplně (Kammerhülsenladung /Kh/) 

1d.10cmWgr.35 Nb 59g litý TNT, která je iniciována pentrito-

vou počinky kl. Zdlg. 34 Np. Tělo bylo vyrobeno z ocelolitiny, 

temperované litiny. K výmetu miny z minometu slouží zpravidla 

10g základní náplň v ocelové nábojce 6315 a 3 dílčí náplně o 

hmotnostech 49,83 a 100 g Ngl.Rg.P. -12,5 – (0,2 x 88,36) inici-

ované zápalkovým šroubem C/13 nebo C/13 n.A.Stahl.  
 

  

Varianta Wgr. 40 Nb 

Celková délka (mm)  446,5 

Délka těla s náust. (mm)  433 

Ráže (mm) 101,4 

Délka stabilizátoru (mm) ?  

Průměr nábojky (mm) 

Počet křidélek / průměr (mm) 

108 

8 /40 

Celková hmotnost (kg) 8,9 

Trhavina/ g Pentrit nebo Hexogen 

37 

Zapalovač Z  38; 38 stahl; 38 C;Z.T. 

Dýmová náplň (g) 540 

polymerizovaný SO3 v pemze  

Počinka kl. Zdlg.34 Np nebo 

 RDX bez zpoždění  

Základní zažehovací náplň 10 cm Nb.W.40 

   

 Dílčí náplň počet / hmotnost g 4/9 

Tělo střely je olivově zelené nebo polní šeď a má bílé šablono-
vání. „Nb“ ostatní šablonování je černé. 

U těchto min byly zjištěny ještě komorové náplně 91d.10cm 

Wgr,35 Nb s 62,5g hexogenu 5 a 2d s 62g Srf 88. Také počinka 

kl.Zdlg34 RDX byla v mnoha případech nalezena v těchto minách 
 

© Václav Bilický 
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10 cm Wgr. 40 Kh le 

HT 

      
(10 cm weiter Kammerhülse 40 ) 
   10 cm dělostřeleckou dýmovou minu vycházející ze základ-
ního modelu Nb 40 s větší komorovou náplní „weiter Kam-

merhülse“ je docela možné zařadit do kategorie bojových 

chemických dělostřeleckých min neboť její náplň společně 
s pemzou, ve které je uložena, tvoří nedýchatelný SO3 

v modifikaci alfa, což jsou krystalky podobné ledu. Oxid sý-

rový na vzduchu dýmá a prudce reaguje s vodou za silného 

vývinu tepla na kyselinu sírovou, zuhelňuje organické látky a 

má silně leptavý účinek na živou tkáň, která se silně porušuje 

už ve styku s parami kysličníku sírového. SO3 je do prostoru 

rozmetán výbuchem komorové náplně (Kammerhülsenladung 

/Kh/) 1d.10cmWgr.35 Nb 59g litý TNT, která je iniciována 
pentritovou počinky kl. Zdlg. 34 Np. Tělo bylo vyrobeno z 

temperované litiny. K výmetu miny z minometu slouží zpra-
vidla 10g základní náplň v ocelové nábojce 6315 a 4 dílčí 

náplně o hmotnostech 10; 32; 84 a 113 g Ngl.Rg.P.-12,5- (0,2 

x 

88/36) iniciované zápalkovým šroubem C/13 nebo C/13 
n.A.Stahl.  Tělo střely je olivově zelené nebo polní šeď a má 

bílé šablonování. „wKhNb“ ostatní šablonování je černé. 

U těchto min byly zjištěny ještě komorové náplně 91d.10cm 
Wgr,35 Nb s 62,5g hexogenu 5 a 2d s 62g Grf 88. Také po-

činka kl.Zdlg34 RDX byla v mnoha případech nalezena 

v těchto minách.  

Varianta Wgr. 40 Nb 

Celková délka (mm)  443 

Délka těla s náust. (mm)  433 

 Ráže (mm) 101,4 

Délka stabilizátoru (mm) ?  

Průměr nábojky (mm) 

Počet křidélek / průměr (mm) 

118 

8 /40 

Celková hmotnost (kg) 8,9 

Trhavina v počince/ g Pentrit nebo Hexogen 

37 

Zapalovač Z  38; 38 stahl; 38 C;  

Dýmová náplň (g) 1000 

polymerizovaný SO3 v pemze 

nebo pevná dýmová látka   

Počinka kl. Zdlg.34 Np nebo 

 RDX bez zpoždění  

Základní zažehovací náplň 10 cm Nb.W.40 

   

Dílčí náplň  počet /  hmotnost g 4-5/9 


