
NejrÛznûj‰í ruãní reaktivní protitan-
kové zbranû se za druhé svûtové
války osvûdãily a netfieba se pfiíli‰

divit, Ïe s nimi krátce po skonãení války
poãítala i obnovená ãeskoslovenská ar-
máda. Sledováním problematiky byl po-
vûfien I. a ãásteãnû i IV. odbor Vojenského
technického ústavu (dále VTÚ). Práce
byly provádûny jednak ve vlastní reÏii
u 6. oddûlení I. odboru VTÚ na deta‰o-
vaném pracovi‰ti v Podmoklech, jednak
byly zadávány znárodnûn˘m zbrojním
podnikÛm. Pfiitom byly zuÏitkovány pfie-
dev‰ím nûmecké poznatky a technologie.
Jak známo, zpoãátku byly vyzkou‰eny a na
pfiechodnou dobu do v˘zbroje zafiazeny
také kofiistní nûmecké ruãní reaktivní pro-
titankové zbranû Panzerfaust a také Pan-
zerschreck, oznaãovan˘ tehdy jako Pan-
céfiovnice N. Pro nû byly v letech 1947
a 1948 vydány i sluÏební pfiedpisy.

V¯VOJ V LETECH 1946-1947
Domácí v˘voj ruãních reaktivních

zbraní probíhal v n. p. Zbrojovka Brno
a u VTÚ v Podmoklech s jistotou jiÏ od
roku 1946, ale konkrétními v˘sledky
v podobû dvou prototypÛ pancéfiovek
a dvou prototypÛ tarasnic se mohli je-
jich tvÛrci pochlubit zfiejmû aÏ v ná-
sledujícím roce. Díky zápisu z pora-
dy 24. 10. 1947, která mûla primárnû
rozhodnout o technick˘ch poÏadavcích
na zadání v˘voje bezzákluzového ka-

probít pancífi tl. 200 mm. ZbraÀ dále mo-
hla pouÏívat granáty o hmotnosti 1 kg
proti Ïivé síle do vzdálenosti 400 m.
Poãáteãní rychlost stfiel byla udávána
100 ms-1 a stfiely se odpalovaly elektro-
magneticky. Komise doporuãila v˘voj
této zbranû, která mûla slouÏit jako gra-
nátomet a posléze z ní byla vyvinuta
pancéfiovka PPZ a její dal‰í evolucí
pancéfiovka 27.

TEHDEJ·Í TERMINOLOGIE
– PANCÉ¤OVNICE
V kategorii tûÏ‰ích ruãních reaktivních

protitankov˘ch zbraní s vût‰ím dostfie-
lem neÏ pancéfiovky, oznaãovan˘ch teh-
dy jako pancéfiovnice a od poãátku 50. let
jako tarasnice, pfiedstavil mjr. Li‰ka kon-
strukci tarasnice 6. oddûlení I. odboru

VTÚ. Jednalo se o vzorek zbranû, jejíÏ
úãinn˘ dostfiel nebyl tehdy je‰tû pfie-
zkou‰en, ale jejímÏ ‰lechtûním zfiejmû
vznikla budoucí 82mm tarasnice 21. Na
poradû pfiedstavená zbraÀ mûla hmot-
nost 14 kg a pouÏívala stfiely o hmotnosti

nonu, se zprostfiedkovanû dozví-
dáme o technick˘ch parametrech
nov˘ch ãeskoslovensk˘ch pancé-
fiovek a tarasnic.
Jednalo se vskutku o dÛleÏitou poradu,

neboÈ na ní bylo pfiítomno vÏdy nûkolik zá-
stupcÛ 2. oddûlení II. odboru MNO, 1., 3.
a 6. oddûlení Hlavního ‰tábu, Velitelství pû-
choty, Velitelství dûlostfielectva, Vojen-
ského technického ústavu, Velitelské ‰ko-
ly, Pûchotního uãili‰tû a Vojenské akade-
mie. Prvnû byly pfiedstaveny dvû pancé-
fiovky. Major Li‰ka pfiedvedl pancéfiovku
zkonstruovanou 6. oddûlením I. odboru
VTÚ. Podle kus˘ch informací se jednalo
o jednorázovou zbraÀ o hmotnosti 7,5 kg
s prÛpalem 220 mm.
Major Tille pfiedvedl perspektivnûj‰í

pancéfiovku ze Zbrojovky Brno. Podle po-
pisu se jednalo o vícenásobnû pouÏitel-
nou zbraÀ dlouhou 1350 mm s úãinn˘m
dostfielem 100 metrÛ. Vlastní zbraÀ bez
nabité stfiely mûla hmotnost 5 kg. Její
2,5 kg tûÏk˘ kumulativní granát dokázal

V období po druhé svûtové válce jsou ve skupinû ãeskoslovensk˘ch ruãních paln˘ch
zbraní doposud nejménû probádány pancéfiovky a tarasnice. Jen do roku 1950 bylo
vyvinuto, respektive zkou‰eno velké mnoÏství prototypÛ a nûkteré lze povaÏovat
za technické unikáty. K nim náleÏí i témûfi neznám˘ prototyp
tzv. pancéfiovnice ZB.

Pancéfiovnice ZB
Prototyp ãeskoslovenské automatické
raketové protitankové zbranû ráÏe 61 mm
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Mgr. Mart in DUBÁNEK, foto autor ze sbírek VHÚ
– Vojenského technického muzea v Le‰anech

Pancéfiovnice ZB z depozitáfie
Vojenského technického muzea
v Le‰anech

Pancéfiovnice ZB

Jeden z nejstar‰ích typÛ
ãs. tarasnice, kter˘ se dochoval
ve sbírkách VHÚ. ZbraÀ se koncepãnû
podobá spí‰ nûmeckému Panzerschrecku
a jako munici pouÏívala rakety.




