
  
 

234 gardový samostatný ženijní – 

pyrotechnický prapor Kuřívody (234-й 

гв.оисбн отдельный инженерно-саперный 

батальон Курживоды в/ч 34954). 

 

 

 

O tomto útvaru bychom mohli popsat několik 

stránek, neboť byl jedním z  nejnavštěvovanějších. 

Z učeben jeho gardové ženijní školy pochází 

mnoho exponátů, které jsou vystavovány ve stálé 

expozici pyrotechnické asanace Ralska. Jedním 

nejznámějších exponátů je říční mina, která za 

pobytu sovětských vojsk v Kuřívodech 

„zvelebovala“ vchod do klubu sapérů.  

Ženisté, nejenom z Kuřívod, ale z Vrchbělé  a 

Zákup zajistili pro budoucnost pyrotechnické 

očisty značné množství min a ženijního materiálu. 

Vytvořily v celém prostoru Ralska tisíce různých 

okopů, zemljanek a jiných ženijních staveb. 

Koncem minulého století bylo v prostoru mnoho 

protitankových zátarasů. Kovové se samozřejmě 

rychle ztratily, ale betonové jehlany byly mnohdy 

neodstranitelnou překážkou. Také při stavbě 

vlastního štábu v „tesko“ domech byly 

v základech použity  protitankové miny. Při jeho 

demolici v roce 1998 se objevily a byly ostré i 

když bez rozněcovačů.. Co by se stalo při požáru, 

si každý lehce dovede představit. Snad byly 

připraveny pro případ náhlé likvidace v případě 

napadení. 

      



  
 

     Přítelem ženisty nebyla jen polní lopatka, 

lopata a krumpáč, ale také těžká technika, která 

prořezávala na střelnici Židlov mnoho okopů pro 

výcvik vojsk. Také sapéři se činili ve svém 

výcviku. Odminováním prováděli různým 

zařízením na tankových podvozcích ale také 

pomocí raketových odminovačů, kdy rakety táhly 

za sebou hasičským hadicím podobné táhlé nálože 

plastické trhaviny. Nebo před tanky tlačili do 

minového pole výbušné odminovací prostředky. 

Nejčastěji však měli jen minopichy, detektory a 

polní lopatky.  

     Stabilní reaktivní výbušný odminovač 

(Установка разминирования УР-83П)  byl  u nás 

sovětskými ženisty nejpoužívanější sovětský 

výbušný reaktivní odminovač, který má ve dvou 

přepravkách celkem 1380 kg plastické táhlé 

nálože, což je 

přibližně 11,5 kg na 

běžný metr. Běžný 

dálkový dosah od 100 

do 400 m a vytváří 

průchod minovým 

polem v délce 115 m a 

šířce 6 m. Rakety 

tohoto odminovače a 

části cvičných táhlých 

náloží se ještě dnes 

mohou v lesích, okolo 

Jezové horky, najít.  

 

 

 

Jak k munici, tak ve střežení svých kasáren 

v Kuřívodech byli sapéři vždy nekompromisní.  

 

Úryvky z připravované ságy vojsk v Ralsku 
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