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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Zdenko Vachálek  Služební pistolové střelivo ráže 9 mm Luger a jeho účinky v cíli. Ostrava: 

Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, 93 s. Bakalářská práce, vedoucí 

doc. Ing. Jan Komenda, CSc. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza pistolového střeliva ráže 9 mm Luger, určeného pro 

služební účely policie. Práce je rozdělena do šesti logicky spojených častí. První část se 

zabývá historií náboje, jeho konstrukcí dle norem a taky jeho rozdělením podle způsobu 

použití. Druhá část obsahuje přehled dostupných nábojů na trhu spolu s popisem jejich 

vlastností. Třetí část práce zahrnuje přehled základních technických a balistických 

charakteristik nábojů a rovněž výpočetní vztahy. Čtvrtá část je soustředěná na účinky nábojů 

v cíli a metody jejich vyhodnocení. Tato část je spojena s experimentálním stanovením 

ranivého a průbojného účinku vybraných nábojů. Závěrečná část práce je soustředěná na 

navrhnutí kritéria hodnocení balistických a funkčních vlastností porovnávaných nábojů a 

jejich vzájemné porovnání. Přínosem práce je porovnání dostupných služebních nábojů a 

hodnocení jejich vhodnosti pro služební účely. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Zdenko Vachálek. Pistol Duty Ammunition of Calibre 9 mm Luger and its Effects on Target. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engeneering, 

Department of Production Machines and Design, 2014,  93 pg. Thesis head: doc. Ing. Jan 

Komenda, CSc. 

 

The aim of Bachelor thesis is the analysis of the 9 mm Luger pistol – ammunition intended 

for official police purposes. The bachelor thesis is divided into six logically  related 

chapters. The first chapter deals with a history of projectile, its construction  scheme 

according to standards and also with a classification according to the  application method. 

The second chapter provides an overview of the available cartridges  on the market along 

with a description of their characteristics. The third part of the thesis includes an overview 

of basic technical characteristics and ballistic projectiles as well as their computational 

relations.  The fourth section focuses on the effects of bullets on the target and methods of. 

This chapter is associated with the experimental determination of wounds and aggressive 

effects of selected projectiles. The final part of the work is concentrated on designing 

evaluation criteria ballistic and functional properties compared projectiles and their 
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comparison. Contribution of this thesis is to compare the available service ammunition and 

assess their suitability for professional purposes.  
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ÚVOD 

       Náboje do ručních palných zbraní se staly vynikajícím komerčním výrobkem. 

Nepřeberné množství nábojů nakupovaly výzbrojní správy nejen světových mocností, ale 

prakticky všech států, které dbaly o udržení výzbroje svých armád na odpovídající technické 

úrovni. Dalšími velkými skupinami zákazníků byli lovci, střelci četných střeleckých spolků, 

policisté, občané, kteří si zbraně pořizovali pro svou osobní ochranu a bohužel také zločinci. 

        Každá z těchto skupin uživatelů však má na střelivo jiný úhel pohledu. Informace o 

jednotlivých nábojích se proto snažíme podat jako určitý kompromis různých hledisek. 

Přesto, že historie jednotných nábojů do ručních palných zbraní je obdobím poměrně 

krátkým, je v současné době již téměř nezjistitelné, kolik ráží nábojů se za tuto nepříliš 

dlouhou éru vyrábělo. Tato práce je zaměřená pouze na a to na ráží 9 mm Luger, pro 

policejní složky. 

 

1. Charakteristika, určení, obecné konstrukční schéma, historie a 

rozdělení pistolových nábojů ráže 9 mm Luger 
 

1.1 Historie náboje 9 mm Luger 

       Náboj 9 mm Luger je nejznámější a nejrozšířenější pistolový náboj na světě. Byl 

vyvinut v roce 1902 firmou DWM (Deutsche Waffen - und Munitionfabriken) pro armádní 

pistoli Georga Lugera, původně zkonstruovanou v ráži 7,65 mm Parabellum. V roce 1904 

byla pistole i náboj zavedeny v německém námořnictvu pod označením ,,Parabellum“. 

Zároveň byl náboj s pistolí uveden na světový trh zbraní. Autorem slavného náboje byl 

rovněž Georg Luger. Německá armáda zavedla tuto pistoli v roce 1908. Střela náboje měla 

původně špičku ve tvaru komolého kužele. V roce 1915 byla v Německu nahrazena střelou 

ogivální. Jiní výrobci jej vyráběli se střelou s tupou špičkou až do 30. let. V průběhu doby 

byla pistole 9 mm Parabellum zavedena v řadě zemí jako služební zbraň. Mimoto vznikla 

řada dalších konstrukcí samonabíjecích i samočinných pistolí (samopalů) v ráži 9 mm 

Luger. V důsledku toho se náboj 9 mm Luger vyráběl a vyrábí v mnoha zemích, v celé řadě 

variant jako vojenský, obranný a sportovní náboj. Tyto varianty se liší konstrukcí, 

hmotností, druhem a tvarem střely. Rovněž tak se liší materiálem nábojnic a v neposlední 

řadě balistickými hodnotami. Jsou vyráběny náboje cvičné, s dřevěnou nebo papírovou 

střelou, nebo s prostým hvězdicově uzavřeným ústím nábojnice. Vyskytují se i cvičné 

náboje s plastovou nábojnicí. Vedle střel plášťových s olověným jádrem se vyrábějí střely 

s ocelovým jádrem, střely z homogenního materiálu (Fe, CuZn 30, CuZn 10, gumy a 
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podobně). Jsou známé i náboje se střelami svítícími a zápalnými, ale i hromadná střela. 

Materiál nábojnice je nejčastěji mosaz, železo nebo hliník. Mosazná nábojnice černěná 

sloužila jako rozlišovací znak náboje pro karabinu. V součastné době se vyskytují na trhu 

náboje s nábojnicí železnou plátovanou CuZn 10, které jsou vyráběny na území bývalého 

Sovětského svazu. Tento náboj byl rovněž jedním z prvních pistolových nábojů, u kterého 

se začalo s lakováním spáry mezi střelou a ústím nábojnice a spáry mezi zápalkou a 

nábojnicí za účelem zajištění olejotěsnosti a vodotěsnosti náboje. Nyní se náboj vyrábí 

převážně s mosaznou nábojnicí a plášťovou ogivální střelou s olověným jádrem. Počáteční 

rychlosti střely se podle laborace pohybují od 320 do 430 m/s (metrů za sekundu). V Evropě 

se používalo pro označování tohoto náboje názvu 9 mm Parabellum, v USA název 9 mm 

Luger. V tabulkách mezinárodní normalizace C.I.P. (Commission internationale permanente 

pour l'épreuve des armes à feu portatives) je náboj označen jako 9 mm Luger ve snaze 

odlišit jej od náboje 9 mm Parabellum, vyráběného v členských zemích NATO jako 

služební náboj (pro zařazení do výzbroje NATO má celoplášťovou střelu o hmotnosti 8,45 

gramu, v0 = 396 m/s (v0 – rychlost střely na ústí hlavně), E0 = 663 Joule (E0 – energie 

střely na ústí hlavně)). V roce 1985 byl náboj 9 mm Luger také přijat jako služební 

v armádě USA. Náboj je dodnes nejrozšířenějším druhem pistolového náboje na světě. 

Náboj 9 mm Luger se stal základem pro vývoj celé řady nových ráží, z nichž ale žádná 

nedosáhla jeho popularity. Ačkoliv je této ráži někdy vyčítána malá zastavovací schopnost, 

populárnost ráže a množství zbraní v této ráži na trhu zaručují, že si ještě dlouho udrží 

jednoznačně vedoucí postavení na trhu. Z hlediska uživatele nabízí tato ráže nejširší 

sortiment střeliva a je dostupná prakticky všude na světě. Moderní střely s předem 

definovanou deformací a účinkem v cíli nabízí i vysokou zastavovací schopnost. 

V porovnání se svým hlavním konkurentem, ráží. 45 ACP (Automatic Colt Pistol), nabízí 

především větší kapacitu zásobníku. Rukojeti zbraní v ráži 9 mm Luger (pokud jde o zbraň 

s dvojřadým zásobníkem) jsou rozměrově přijatelnější a umožňují pohodlnou obsluhu 

zbraně i střelci s menší rukou. Lze bez nadsázky říci, že náboj 9 mm Luger se stal měřítkem, 

kterým se poměřuje kvalita a účinnost soudobých ráží pro krátké palné zbraně.     

                                             

 

                                 

 

                                    

    Obr. 1. Konstruktér Georg LUGER (1849 – 1923) 
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Synonyma názvů pro náboj 9 mm Luger  

9 mm                                              9 mm M. 38 

9 mm Luger Parabellum                9 mm Beretta (1915) 

9 mm NATO                     9 mm Suomi 

9x19 mm          9 mm Pistolenpatrone 08 

9x19 mm NATO         9 mm Pistolenpatrone 400 (b) 

9mm Parabellum         9 mm m/34 

9mm Para          9 mm m/39 

9 x 19 Parabellum         9 mm vz. 48 

9 mm Luger          PM 9 

DWM 480C          SAA 495 

DWM 480D          GR 927 

DWM 487C 

1.2  Příklady zbraní, pro které je určený náboj 9mm Luger 

1.2.1 Pistole LUGER (Parabellum) P08 

 

V únoru 1908 komise pro zkoušení zbraní navrhla oficiální zavedení pistole Parabellum 

v ráži 9 mm Luger, jako nástupkyni revolveru Model 79 a 83. Císař Vilém II. pak 22. srpna 

1908 podepsal rozkaz o zavedení zbraně, která v něm dostala označení Pistole 08, zkráceně 

P08. Georg Luger vytvořil v podstatě nejenom kompaktnější zbraň ale taky spolehlivější. 

Ergonomický design tyto zbraně pravděpodobně inspiroval finského konstruktéra Lahtiho, 

k vytvoření finské služební pistole, která nesla jeho jméno (pistole měla ale naprosto 

rozdílnou konstrukci závěru). Samonabíjecí pistole s klubovým závěrem používaná v první 

a ve druhé světové válce. Moje osobní zkušenosti s touto zbraní jsou velice příjemné, 

jelikož sem vlastníkem zbraně z první vyrobené série firmy ERFURT z roku 1911 a zbraň i 

po více jak 100 letech pořád funguje a cíl zasahuje s přesností, kterou by záviděli i někteří 

novodobí výrobci zbraní.  

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Pistole ERFURT P08  (Německo) 
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1.2.2 Pistole Sig Sauer P226 

 

Pistole značky SIG SAUER (Německo), model P226 je konstrukčně pojímána jako služební 

zbraň, proto se výrobce snažil v souladu se současnými požadavky bezpečnostních složek 

pistoli co nejvíce odlehčit. Rám má z lehké slitiny, čím se dosáhla celková hmotnost 

prázdné zbraně 790 g (gramů). I ovládací prvky jsou podřízeny služebnímu určení, obsluha 

je jednoduchá, a ovládací prvky zbraně jsou uzpůsobeny tak, aby ze zbraně nic nevyčnívalo, 

co by mohlo způsobovat následné těžkosti při tasení zbraně. I když má tato pistole vnější 

bicí kohout, místo pojistky má páku na jeho bezpečné vypuštění. Kvůli bezpečnosti je zbraň 

vybavená blokací zápalníku, takže pistole nemůže vystřelit, pokud není stlačena spoušť, čím 

se vytlačí svislý kolík v závěru a tento uvolní zápalník. Zbraň je tedy možno nosit s nábojem 

v nábojové komoře. Po výstřelu závěr s hlavní vykonává pohyb vzad, čímž dojde k jejímu 

snížení přes šikmou plochu konzoly a tím k odemknutí systému. Závěr poté běžným 

způsobem vyhodí nábojnici a znovu nabije zbraň. Spoušť pracuje jak v jednočinném, tak i 

ve dvojčinném režimu což umožňuje, aby byla první rána vystřelena napnutím bicího 

kohoutu spouští a další rány se odpalují jednočinnou akcí. Zbraň je vybavena střeleckou 

pohotovostí. To znamená, že po vystřelení posledního náboje je závěr zachycen v zadní 

poloze a po následné výměně zásobníku se stlačením záchytu závěru dostane zpět do přední 

polohy a může se pokračovat ve střelbě. Jako vlastník uvedené zbraně mohu prohlásit, že 

zbraň nemá problém s jakýmkoli druhem střeliva a dosahuje vysoké přesnosti za všech 

možných povětrnostních podmínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Pistole Sig Sauer P 226 
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1.2.3 Samopal HK MP5 

 

Samopaly německé firmy Heckler & Koch si od svého vzniku v 70. letech 20. století 

vysloužily pověst vynikajících nástrojů, které si našly největší uplatnění u policejních 

a speciálních zásahových jednotek. Celkové parametry samopalů MP5 se ukázaly jako 

optimální především pro „chirurgické řezy“ v podobě akcí policejních protiteroristických 

jednotek. Samopal HK MP5 je plně automatická zbraň s možností střelby jednotlivými 

výstřely nebo neomezenou dávkou u verzí MP5 A2, A3, SD1, SD2 a SD3. Verze SD jsou 

s integrovaným tlumičem hluku výstřelu. Při nových verzích A4, A5, SD4, SD5, SD6 je 

rozšířená možnost střelby i omezenými dávkami na 3 výstřely. Závěr využívající tlak plynů 

působí na dno nábojnice, je částečně uzamčen válečkovým systémem opožděného otevírání. 

Bicí mechanizmus je kladívkového typu s přímoběžným úderníkem. Táhlo ovládání závěru 

se nachází nad hlavní. V současnosti je používán mnoha ozbrojenými složkami po celém 

světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Samopal Heckler & Koch MP 5 
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1. 3 Konstrukční schéma náboje 9 mm Luger 

 

                                             Obr. 5. Standardizační výkres normy STANAG 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 6. Konstrukce podle standardu C.I.P 
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1.3.1 Konstrukce náboje 9 mm Luger:  

 

Náboj - je celek, který obsahuje všechny 

části střeliva, které jsou zapotřebí k 

výstřelu. Většinou je tvořen z nábojnice, 

střely, zápalky a prachové náplně. 

 

Funkce náboje - po úderu na zápalku 

dochází k iniciaci třaskavé slože zápalky, 

kdy dochází k zažehnutí prachové slože, 

přes otvor ve dně nábojnice (zátravka). V 

prostoru nábojnice dochází k chemické 

reakci- hoření. Tím dochází k nárustu 

tlaku, uvolnění střely a jejímu vymetení z 

hlavně zbraně směrem k cíli. [2], [4], [5]              

                                                                        Obr. 7. Průřez náboje 9 mm Luger 

1.3.2 Nábojnice 

 

     Spojuje všechny části náboje v celek a svou roztažností zabraňuje úniku plynů zadní 

částí hlavně. [2], [5] 

 

 

 

          

 

 

Obr. 8. Prázdná nábojnice 

 

1.3.3 Střela 

 

       Je objekt, který je vymeten za pomoci plynů ze zbraně směrem k cíli. Střela je 

stabilizována pomocí rotace. Dnes používané střely jsou velmi různorodé, od základních 

materiálů a tvarů, až po konstrukčně složité střely vyvinuté pro speciální účely. [2], [5] 

 

 Obr. 9. Střela 
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1.3.4 Výmetná prachová náplň  

 

        Je to část střely sloužící k vymetení střely z hlavně a nábojnice požadovanou rychlostí. 

Střelný prach (černý prach), jež původně zastával obě tyto funkce, se dnes používá velmi 

zřídka v lomech. Nejširší využití má v zábavné pyrotechnice. Do střelných zbraní se 

nehodil, protože plyny, které vznikají při jeho hoření (zejména oxid siřičitý) mají korozivní 

účinky. Černý prach se skládá ze směsi mletého dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a 

síry. Černý prach nahradil prach drobnozrnný bezdýmný. Používá se u malorážových 

nábojů a umožňuje automatickou laboraci při výrobě. Tím je omezen lidský faktor. 

Bezdýmný prach u malorážového střeliva může být nitrocelulózový nebo nitroglycerinový. 

Jiné druhy se u malorážového střeliva nepoužívají. Bezdýmné prachy mají různé tvary zrn. 

Tvar zrna se volí podle druhu zbraně. U pistolového střeliva se používají hlavně zrna 

s malou charakteristickou tloušťkou, která stačí dohořet v hlavni. Jsou tou kuličky, trubičky, 

destičky a kotoučky. Součástí směsi bezdýmných prachů jsou také přísady, které dodávají 

další užitné vlastnosti. Jsou to například centralit, kafr a grafit. Kafr a grafit se aplikují 

pouze na povrch zrna, kdežto centralit se přidává do celé směsi zrna. Centralit funguje jako 

stabilizátor i plastifikátor nitrocelulózy. Tím potlačuje časový chemický rozklad prachu a 

urychluje výrobu. Pokud se dávkuje i do prachové masy snižuje výbušnou teplotu prachu. 

Maximální obvyklé použité množství je 0,3 – 0,8%. U nitrocelulózových prachů může být 

nahrazen difenylaminem. Kafr plní funkci flegmatizátoru, čímž zpomaluje rychlost hoření 

zrna na povrchu a tím potlačuje jeho degresivitu. Grafit zabraňuje vzniknutí 

elektrostatického náboje na povrchu zrna a tím zlepšuje bezpečnost před nechtěným a 

předčasným zážehem. Tento jev způsobuje eliminovaný elektrostatický náboj mezi zrny, A 

také snižuje navlhavost prachu. V případě potřeby zvýšení progresivity hoření prachových 

zrn se do prachové masy přidává chlorid draselný nebo dusičnan draselný. Po vymytí této 

složky z prachové masy zůstává ve struktuře zrna mnoho pórů, které snižují degresivitu 

prachu. Prachy po této úpravě nazýváme porézní. Celková hmotnost výmetné náplně u 

pistolového střeliva dosahuje několika desetin gramu. Nepřevyšuje hodnotu jednoho gramu. 

Tvar a velikost zrna, druh prachu a jeho množství určuje parametry výmetné náplně a 

ovlivňují vnitrobalistický děj. [2],[4],[5] 

 

1.3.5 Zápalky 

 

       Pyrotechnický iniciátor určený k zapálení prachové náplně náboje. Silný úder zápalníku 

na dno zápalky narazí zápalkovou slož na kovadlinku. Úderem iniciovaná slož prudce 
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zahoří a vzniklý plamen prošlehne zátravkou a dojde k zápalu prachové náplně. Čím 

intenzivnější je plamen ze zápalky, tím je silnější zápal a rychlejší průběh vzplanutí 

prachové náplně. V současnosti se preferují zápalky novodobých konstrukcí, např. typu 

NEROXIN, s nekorozivními a neerozivními vlastnostmi nebo s označením např. NONTOX, 

SINTOX, které se vyznačují tím, že povýstřelové zplodiny těchto nábojů neobsahují těžké 

kovy např. olovo, baryum, rtuť a antimon. U náboje 9 mm Luger se používají dva druhy 

zápalek. Berdan – zápalka bez vlastní kovadlinky, kovadlinka je součástí nábojnice která má 

dva průšlehové otvory tzv. zátravky. Boxer – zápalka s vlastní kovadlinkou, nábojnice má 

jednu zátravku. [2], [4], [5] 

 

 

        

 

 

 

 

Obr. 10. Druhy zápalek 

 

1. 4 Rozdělení pistolových nábojů 9 mm Luger 

       Pistolové střelivo 9 mm Luger je možno rozdělit podle různých kritérií. Nejdůležitější 

je dělení podle uživatele, určení a původů. Nezanedbatelný význam má i právní klasifikace.  

 

Podle uživatele:   - ozbrojené sbory 

                            - civilní 

Podle určení:       - ostré 

                            - cvičné 

                            - školní 

                            - zkušební 

                            - vojenské střelivo 

Podle původu:     - sériové 

                           - nesériové 

 

       V této práci se soustředím na přehled sériového, ostrého, pistolového střeliva 9 mm 

Luger dostupného na trhu podle právní klasifikace v České republice jako zakázané střelivo 

určené především pro ozbrojené složky policie. Na území Slovenské republiky je toto 
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střelivo možné použít i civilním uživatelem, ale striktně jen na sportovní účely. Jedná se 

konkrétně o střelivo expanzní bez toxické nebo výbušné zápalné náplně (střelivo se 

zvýšeným ranivým a zastavovacím účinkem v cíli).  

 

Právní klasifikace – Česká Republika 

Zákon o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. [13] §4 písm. b, ods. 2 – zbraněmi 

kategorie A se rozumí mimo jiné střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo 

střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.  

 

 

Právní klasifikace – Slovenská Republika 

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

č.190/2003Z.z. [14] §4 ods. 3 písm. b) Zakázaným strelivom je  strelivo do krátkych 

guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely, 

 

Právní klasifikace -EU 

Nařízení o vzájemném uznávání (ES) 764/2008 [15] - Určité typy střelných zbraní se 

nemůžou v souladu s právními předpisy uvést na trh v EU, protože jsou zakázané směrnicí 

Rady 91/477/EHS (která byla změněna a doplněna směrnicí 2008/51/ES)9: (5) střelivo pro 

pistole a revolvery s expanzívními projektily a projektily pro takovéto střelivo, kromě 

případů, že jde o lovecké zbraně nebo zbraně pro sportovní střelbu pro osoby oprávněné je 

používat. 
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2. Přehled na trhu dostupných nábojů pro služební použití 
 

       V této části práce budou uvedeny náboje určené pro policejní složky, které bylo možné 

sehnat na trhu. Je nutné uvést, že se jedná o Slovenský trh a tázaní byli prodejci dodávající 

střelivo pro polici Slovenské republiky. Nebo prodejci ucházející se o tendry výzbroje 

Policie Slovenské republiky. 

 

2.1 Náboj Selier & Bellot 9 mm Luger, střela JHP 7,5 g 

  

       Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra 

zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech 

podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a 

odporu cíle. Dodává se pouze se zápalkou Berdan 4,5 mm. 

 

 

                 

                                            Obr. 11. Náboj 9 mm Luger, střela JHP 7,5g.115gr 

Základní hodnoty udané výrobcem:        
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2.2 Náboj Hornady 9 mm Luger, střela 8,7 g. Critical DUTY® 

 

1. FLEXLOCK ® Střela obsahuje dva revoluční vynálezy firmy 

Hornady: patentovaný Flex Tip ®, který iniciuje konzistentní expanzi 

pokaždé při přechodu do jakéhokoliv materiálu a velmi silný Interlock 

® systém, který zamezuje plášti a jádru oddělit se od sebe po nárazu 

na překážku. 

2. Kanelované drážky na střele pro lepší usazení v nábojnici. 

3. Interlock ® systém se snaží udržet plášť střely a jádro bez oddělení 

pro maximální zachování hmotnosti a zachováni terminálního výkon 

ve všech testovaných překážkách FBI. 

4. Jádro je vyrobeno z antimonu, to dělá střelu extrémně těžkou, 

poskytuje řízený rozpad střely pro bezkonkurenční terminální výkon a 

zachovává si dobrou konzistenci ve všech zkušebních překážkách FBI.  

5. Niklovaná nábojnice používá zápalku typu boxer, celá nábojnice 

výborně odolává korozi.  

 

Obr. 12. Průřez nábojem typu Critical DUTY 

 

Základní balistické hodnoty:  

 

 

 

 

 

 Obr. 13. Náboj 9 mm Luger, střela 8,7 g. FlexLock® Critical DUTY® 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Střelivo Hornady 9 x 19 Critical Duty  Obr. 15. Střelivo 9 x19 Critical Duty  

(po zásahu cíle) (spotřební balení) 

 

Rychlost (m/s) / Energie (Joule) 

Ústí 45,7 m 91,44 m 

307/414 292/375 280/343 
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Střelba na balistickou želatinu střelivem 9 mm luger Critical Defence – různé překážky 

(hodnoty délky udávané v palcích): 

 

Obr. 16. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty - Holá želatina 

 

15.25" (38,7 cm) Penetrace. 

14 mm Expanze. 

99.9% Procento hmotnosti střely po zásahu.  

 
 

                                    Obr. 17. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – po rozevření (holá želatina) 

 

 

Obr. 18. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty - Silná látka (husté oblečení) 

 

 

 

 

 

15. 50" (39,3 cm) Penetrace. 

12,5 mm Expanze. 

99.0% Procento hmotnosti střely po zásahu.  

 

 
 

 
       Obr. 19. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – po rozevření silná látka                                                                           

                                                                                                                        (husté oblečení) 
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Obr. 20. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty - Tabulový plech (bez udané tloušťky) 

 

 

 

 

 

 

13. 75" (34,9 cm) Penetrace. 

12,09 mm Expanze. 

99.1% Procento hmotnosti střely po zásahu.  

 

 

           Obr. 21. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – po rozevření tabulový plech 
 

 

Obr. 22. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty - Cihlová zeď (bez udané tloušťky) 

 

 

 

 

 

13. 50" (34,29 cm) Penetrace. 

13,1 mm Expanze. 

99.4% Procento hmotnosti střely po zásahu. 

 

 

 
                                      Obr. 23. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – po rozevření cihlová zeď 

 

 

Obr. 24. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty -Dřevěná deska (bez udané tloušťky) 
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15. 00" (38,1 cm) Penetrace. 

12,4 mm Expanze. 

99.9% Procento hmotnosti střely po zásahu.  

 

 
                                    Obr. 25. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – po rozevření dřevěná deska 

 

 

                                     

Obr. 26. Střelba nábojem 9 mm Luger Hornady Critical Duty blíže nespecifikované sklo 

 

 

 

 

 

13. 75" (34,9 cm) Penetrace. 

10,9 mm Expanze. 

69.2% Procento hmotnosti střely po zásahu.  

 

 Obr. 27. Střela 9 mm Luger Hornady Critical Duty – rozevření po průniků skla 

  

 

2.3 Náboj  Hornady, 9 mm Luger 7,4 g. FTX® 

 

Obr. 28 Náboj 9 mm Luger 7,4 g. FTX® (Flex Tip)Critical Defense® 

 

       Dle výrobce je střelivo typu Critical Defense vrcholová sebeobranná munice. Používá 

vlastní vynález - patentovanou FTX střelu, tato střela nabízí expanzi i přes těžké oblečení. 

Patentovaná FTX střela poskytuje vynikající řízenou expanzi a velké, hluboké penetrace v 

širokém rozsahu rychlostí. Čisté a stabilní spalování střelného prachu snižuje zpětný ráz i v 

lehké zbrani a funguje výborně v širokém rozsahu teplot. Minimální výšleh chrání před 

prozrazením střelce ve tmě. Funguje spolehlivě ve všech pistolích. Nábojnice je niklovaná, 

což zabraňuje korozi a je snadno viditelná za zhoršených světelných podmínek. Střely jsou 

kanelované a díky tomu snáze usadí do nábojnice. Střely jsou uživatelsky uzpůsobené pro 
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jednotlivé zatížení. Podle názoru výrobce se jedná o nejúčinnější, konzistentní a spolehlivou 

sebeobrannou munici, jaká je dnes k dispozici. 

 

Základní balistické hodnoty:  

Testovací hlaveň (101,6 mm) Rychlost (m/s) / Energie (Joule) 

Ústí 45,7 m 91,44 m 

347/450 313/367 290/314 

 

                                                                         Obr. 29. Detailní pohled na střelu FTX – rozevření a průřez  

 

                                                                      

 

               Obr. 30. Střela Critical Defense  poskytuje spolehlivou  

      expanzi pokaždé překonání překážky  

 

                                                                                    

 

              Obr. 31.  Nekonzistentní a nespolehlivý výkon  

      u běžných, levných expanzivních střel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 Obr. 32 Střelba střelou FTX na želatinu míry na obrázku v palcích (cca 26,67 /28,44 cm 
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2.4 Náboj Hornady, 9 mm Luger, střela 9,5g. XTP® 

 

Obr. 33 Náboj 9 mm Luger Hornady střela 9,5g. XTP® 

 

Vlastnosti:  

 

Střely Hornady s vysokou účinností: Střely XTP (eXtreme Terminal Performance) 

vyráběné firmou Hornady jsou extrémně přesné a poskytují maximální možný zastavovací 

účinek.  

 

Nábojnice: Hornady vyrábí nábojnice většinou z mosazi. Materiál je pečlivě vybírán, aby 

bylo zajištěno, že splňuje firemní neobvykle vysoké standardy pro spolehlivé podávání, 

odolnost proti korozi, tvrdost a správné schopnosti odolávat maximálnímu tlaky komory při 

střelbě.  

 

Prachová náplň: Každý náboj je plněný s cílem zajistit optimální tlak, rychlost a 

konzistenci od náboje k náboji.  

 

Zápalky:  Stejně jako prachová náplň, každá zápalka je pečlivě přizpůsobena 

individuálnímu zatížení a konkrétně vybrány pro jejich schopnost rychlé, úplné a spolehlivé 

zapálení prachové náplně. Používá se nekorozivní zápalka typu boxer. 

 

Základní balistické hodnoty:

  

 

 

Obr. 34. Řez nábojem 9 mm Luger Hornady XTP. 

 

 

       

 

           Obr. 35. Řez samotnou střelou 9mm Luger XTP. 

Testovací hlaveň (101,6 mm) Rychlost (m/s) / Energie (Joule) 

Ústí 45,7 m 91,44 m 

297/420 284/386 274/357 
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 Obr. 36. Spotřební balení Hornady 

  9mm Luger XTP 147 gr. (9,5g) 

 

 

 

 

 

2.5 Náboj značky  GECO, 9 mm Luger střela 7,5g. Hollow Point  

                                                                                                    

      Obr. 37. Detail střely HP 

 

Popis výrobce:  

         Podle výrobce střela Hollow Point (HP) je ideální volbou, jestli budete potřebovat 

absolutní přesnost. Dutá špice střely posouvá těžiště směrem ke dnu střely, která dává tímto 

způsobem úžasnou výhodu v přesnosti. Na přesnost uvedených střel se střelci spoléhají již 

mnoho let.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Obr. 39. Detailní pohled na expanzní  

                   dutinu 9 mm GECO HP.  

                   Obr. 38. Spotřební balení 9mm Luger GECO HP. 

 

Základní balistické hodnoty. (Délka zkušební hlavně: 150 mm): 

 

Rychlost  m/s:  

Ústí - 370 ,   10m - 355,    25m - 335,      50m - 319   

 

Energie Joule: 

Ústí - 513 ,   10m - 472,    25m - 422,      50m - 407   
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2.6 Náboj RUAG 9 mm Luger SINTOX - ACTION 4 váha střely 6,1 g 

       Nová generace projektilu. Střelivo bylo navrhnuto v souladu s oficiálními technickými 

pokyny německých úřadů pro kontrolu munice. Konstrukce projektilu zaručuje kontrolovaný 

a omezený přenos energie v želatině. Vynikající penetrace výkon na tvrdém a 

kombinovaném cíli, jakými jsou automobilové dveře, nebo skleněné překážky. Žádné 

fragmenty střely se po zásahu cíle od ní neoddělují. Nízké ohrožení zásahem 

nezainteresovaných osob, nízké riziko odrazu střely. Výborný expanzivní účinek v cíli, 

střela neproniká hluboko do překážky a velkou většinu energie předá cíli.   

 

Základní balistické údaje:  Rychlost 3m od ústí 400m/s, energie na 3m od ústí 538J, 

klesání střely na 30 m 25 mm. 

 
                  Obr. 40. Spotřební balení 9mm Luger SINTOX - ACTION 4 

  

 

           
        Obr. 41. Náboj výrobce RUAG se střelou  

       9mm Luger SINTOX - ACTION 4 v průřezu 

  

 

 

 

 

 

  

 

              

                                 Obr. 42. Střela ACTION 4 - deformace střely po zásahu cíle 
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2.7 Náboj RUAG 9mm Luger SeCa 6,4g. 

              Běžné FMJ střelivo nesplňuje požadavky moderní bojové munice pro ozbrojené 

síly. Pro jejich nízkou energii přenášené na cíl, dokážou lehce prostřelit měkký cíl a 

vystavují tak nezúčastněné osoby riziku zásahu. Zvyšováním nebezpečenství v obývaných 

oblastech si vyžádala situace speciální munici, schopnou zastavit pachatele bez trvalého 

zranění. Tato deformační munice RUAG SeCa je vyrobená, tak aby zabezpečila výkonný, 

ale omezený přenos energie na cíl, ale ne víc jak 60J/cm. Střela má definovaný průnik v 

rozmezí 20 cm – 35 cm, co zamezuje úplnému průstřelu. Střelivo SeCa je zároveň schopné 

prostřelit 4 ocelové pláty. Při střelbě na cíl za sklopeným sklem dosahuje dostatečný průnik 

do cíle, bez výrazné změny dráhy letu střely.      

             

 

 

                                                               Obr. 43. Náboj 9mm Luger RUAG SeCa 6,4g. v řezu 

  

 (Střelivo RUAG SeCa je schválené Kriminalistickým a expertizním ústavem policejního 

sboru SR a podle vyjádření nesplňuje definici expanzního střeliva ve smyslu §4 odst 3. 

písm. b) zákona 190/2003Z.z. [14]o strelných zbraniach a strelive a teda náboje se střelou 

SeCa nejsou zakázaným střelivem na území SR) 

 

Základní balistické údaje:  

Hmotnost náboje: cca 11,0 g 

Zápalka: SINTOX ® - netoxický  

Střela: JDP 

Váha střely: 99 grs. / 6,4 g 

Materiál nábojnice: CuZn – slitina     Obr. 44. Střela JDP 

Materiál jádra: CuZn – slitina                          

Rozměry: v souladu s C.I.P. 

Teplotní rozsah: -30 °C až 52 °C 

Úsťová rychlost: 395 m/s (délka zkušební hlavně: 100 mm)   

Tlak v nábojové komoře: 270 MPa 

Přesnost při 25 m: 100% zásahů v terči poloměr 12 mm, 10 nábojů 

Přesnost při 50 m: 100% zásahů v terči poloměr 25 mm, 10 nábojů 
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2.8 Náboj RUAG 9 mm Luger SINTOX - ACTION 5 váha střely 6,1 g 

        Nová generace projektilu. Střelivo bylo navrhnuto v souladu s oficiálními technickými 

pokyny německých úřadů pro kontrolu munice. Konstrukce projektilu zaručuje 100% 

předání energie zasaženému cíli. Žádné fragmenty střely se po zásahu cíle neoddělují. Nízké 

ohrožení nezainteresovaných osob, nízké riziko odrazu střely. Výborný expanzivní účinek 

v cíli, střela neproniká hluboko do překážky. Náboj využívá technologii SINTOX a je 

označovaný jako Green Ammo (zelená munice neškodící životnímu prostředí). Uvedené 

střelivo využívá například německá speciální policejní jednotka Grenzschutzgruppe 9 der 

Bundespolizei (GSG 9). Ale taky Pražská Pohotovostní motorizovaná jednotka (PMJ) 

Základní balistické údaje:   

Celková váha náboje – cca 10,6 g 

Zápalka: SINTOX ® - netoxický                                   

Váha střely 6,1 g   

Rychlost 3m od ústí 420 m/s +-15 m/s 

Energie na 3 m od ústí 538 J 

Klesání střely na 25 m 25 mm Obr. 45. Náboj ACTION 5 v řezu 

Teplotní rozsah použitelnosti od -30 °C do + 52 °C 

Tlak v nábojové komoře – max. 270 MPa 

Rozměry v souladu s C.I.P. 

Střela - Solid - Hollow Point, dutina překryta plastovou krytkou dutinkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46. Spotřební balení 9mm Luger SINTOX - ACTION 5 
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2.9 Náboj LAPUA 9mm Luger FMJ CEEP EXTRA 7,8 g  

       Střelivo 9mm Luger CEPP (Controlled Effect policie projectile), FMJ (full metal 

jacket) je speciální ne-expanzivní projektil jak pro střelbu do terče tak pro policejní použití. 

Tato střela je používaná ozbrojenými složkami po celém světě. Projektil CEPP je navržen 

tak, aby poskytoval maximální penetraci bez rizika odrážení nebo průstřelu potenciálního 

pachatele. CEPP Extra má kryté olověné jádro a dutinku která ovšem není expanzní. Po 

zásahu měkkých tkání zaručuje vynikající zastavovací účinek a neproniká hluboko do tkáně. 

Toto střelivo využívá například Pohotovostní Policejní útvar PPU Bratislava. 

 

 

 

 

                     Obr. 47. Náboje  9mm Luger LAPUA FMJ CEEP EXTRA 7,8 g  

 

 

 

 

 

                           Obr. 48. řez nábojem 9 mm Luger LAPUA CEEP 

 

Základní balistické údaje:  

Zápalka: Boxer 

Střela: FMJ CEEP 

Váha střely: 7,8 g  

Materiál jádra: olovo 

Úsťová rychlost: 360 m/s (délka zkušební hlavně: 100 mm)   

Energie na ústí:  505 Joule 
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2.10 Náboj 9 mm Luger QD1, MEN (Metallwerk Elisenhütte Nassau)  

 

       Střelivo QD 1 – Speciální policejní jednotky vyžadují vyšší zastavovací účinek. Z 

tohoto důvodu, firma MEN má ve své nabídce střelivo QD 1. Díky své konstrukci a 

technologii se výrazně snižuje ohrožení nezainteresovaných osob. Také vysokou průbojnost 

ocelového plechu a nízké riziko rozpadu střely při průniku sklem. 

 

Obr. 49. Spotřební balení náboje QD 1 

 

 

 

 

       Střela je vyrobená z tombaku, váží 5,8 g rychlost naměřená na 10 m dráhy letu je cca 

490 m/s. (délka testovací hlavně 200 mm). Má expanzní dutinu, která je krytá plastovou 

kuličkou červené barvy, kvůli přesnému zavedení náboje do nábojové komory zbraně. Při 

střelbě do 20% želatiny se průměr střely její otevřením zvětší skoro na dvojnásobek svého 

průměru a vniká do hloubky 20 cm. Plastová kulička je přitom vtlačená do dutiny. Tato 

kulička není jenom čistý plast, ale obsahuje zrnka kovového prachu, kvůli lehčí identifikaci 

pod rentgenem. Střelivo používá netoxickou zápalku typu boxer.  

 

 

 

 

 

 

             Obr. 50. Detailní pohled na náboj MEN QD 1 

 

 

 

   .             

 

                 Obr. 51. Střela QD1 po expanzi 
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2.11 Náboj 9 mm Luger QD PEP II, MEN (Metallwerk Elisenhütte 

Nassau) 

 

       Střelivo QD PEP II – Nástupce střeliva QD1 firma MEN si je vědoma toho, jak 

rozdílné jsou požadavky, které policejní operace vyžadují a jaká musí být nasazená munice. 

Policista se musí spolehnout na dostatečný zastavovací účinek v akci. Taky musí být 

minimalizované ohrožení nezúčastněných osob, a možnost odrazu střely. QD PEP II od 

firmy MEN vám nabízí vše. 

 

 

Obr. 52. Spotřební balení náboje QD PEP II 

 

 

 

       Střela je vyrobená z bezolovnaté mosazi – tombak (CuZn 5) váží 5,9 g rychlost 

naměřená na 3 m dráhy letu je cca 420 m/s (délka testovací hlavně 200 mm). Má expanzní 

dutinu, která je krytá plastovou kuličkou modré barvy, kvůli přesnému zavedení náboje do 

nábojové komory zbraně. Při střelbě do 20% želatiny se průměr střely její otevřením zvětší 

na cca 12mm. Plastová kulička je přitom vtlačená do dutiny. Tato kulička není jenom čistý 

plast, ale obsahuje zrnka kovového prachu, kvůli lehčí identifikaci pod rentgenem. Střelivo 

používá netoxickou zápalku typu boxer.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr. 53. Detailní pohled na náboj MEN QD PEP II  
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2.12 Náboj 9 mm Luger Fiocchi, EMB 6 g 

       Střelivo EMB (Expansions Mono Block) – po zásahu měkkého cíle je vnější prstenec 

deformovaný, což zvyšuje plochu dopadu bez štěpení a umožňuje maximální přenos energie 

do cíle. Na zpevněných nebo chráněných překážkách je využité těžší centrální jádro, má 

dobrou perforaci a kapacitu, udržet potřebnou smrtící energii.  

 

 

 

Obr. 54. Spotřební balení náboje EMB 

 

 

        

       Střela je vyrobená z bezolovnaté mosazi – tombak (CuZn 10), tento materiál je vhodný, 

protože umožňuje otevření střely (expanzi) bez toho, aby se od ní oddělila co i jen malá část. 

Střela váží 6 g, rychlost naměřená na ústí hlavně je cca 396 m/s. Střela EMB je vyráběna 

taháním z cylindrické tyčoviny okrouhlého průměrů. Tvar střely zodpovídá normální 

ogivální střele a má 6 podélných zářezů dlouhých 4 mm, které zabezpečují pravidelné 

otevření dutiny. Náboje používají zápalku typu boxer. 

 

 

 

Obr. 55. Průřez nábojem Fiocchi 9 mm Luger, se střelou EMB 

 

 

 

 

Obr. 56. Střela EMB po expanzi. 
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 2.2 Shrnutí 

        V této části bakalářské práce byly uvedeny dostupné druhy střeliva typu 9 mm Luger, 

které mají zvýšený ranivý a zastavovací účinek a to předurčuje toto střelivo zejména 

k použití u policejních složek. Uvedené střelivo je dostupné na trhu většinou jen pro 

policejní složky, i když slovenská benevolentnější legislativa umožňuje držet a používat toto 

střelivo pro sportovní účely, ve smyslu platné legislativy, většinu uvedeného střeliva ani 

prodejci nenabízejí civilnímu obyvatelstvu. V České republice je můžou používat výhradně 

jen policejní složky. 

 

3. Přehled základních technických, balistických charakteristik 

nábojů a výpočetní vztahy 
 

         Technické a balistické charakteristiky definují dráhu letu, rozměrové, tvarové a 

dopadové vlastnosti střely vhodnost použití náboje pro daný účel a zbraň.  

 

3.1 Základní technické charakteristiky 

       Základní technické charakteristiky jsou ráže, ráže střely, hmotnost střely, součinitel 

tvaru střely, podélný moment setrvačnosti a příčný moment setrvačnosti. [2], [5] 

 

3.1.1 Ráže 

       Je identifikační charakteristika určitého druhu střeliva, určeného pro hlavňovou zbraň. 

Tato charakteristika se skládá z údajů, které specifikují ráži střely a konstrukci náboje. [2], 

[5] 

 

3.1.2 Ráže střely 

       Je smluvní rozměrová charakteristika vnějšího povrchu střely, odvozená od rozměrů 

vývrtu hlavně zbraně, pro který je střela určena. Ráže přibližně odpovídá maximálnímu 

vnějšímu průměru střely, respektive průměru vodících částí, které zabezpečují vedení střely 

ve směru osy hlavně. Značí se buď v milimetrech, nebo anglických palcích kdy údaj začíná 

desetinnou tečkou. [2], [5] 

 

3.1.3 Hmotnost střely 

       Vyjadřuje míru setrvačných účinků hmoty při jejím pohybu. Hmotnost střely je určena 

jako součet hmotností všech částí, ze kterých je střela složena. [2], [5] 
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3.1.4 Součinitel tvaru střely 

       Je číselná hodnota definující tvar střely z pohledu jejich aerodynamických vlastností. 

Vyjadřuje kolikrát je větší odpor prostředí proti pohybu uvažované střely v poměru ke střele 

etalonové (srovnávací), která má součinitel 1. Je závislý jak na tvaru střely, tak na počáteční 

rychlosti střely a dalších parametrech. Lze jej zjistit např. experimentálním měřením 

(zkoumáním úbytku rychlosti střely na určité dráze). Je označen symbolem i a je 

bezrozměrný, tedy nemá základní jednotu. [2], [5] 

 

3.1.5 Podélný a příčný moment setrvačnosti 

       Moment setrvačnosti je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při 

otáčivém pohybu. Její velikost závisí na rozložení hmoty v tělese vzhledem k ose otáčení. 

Části tělesa s větší hmotností, umístěné dál od osy otáčení, mají větší moment setrvačnosti. 

Podélný a příčný moment setrvačnosti definuje míru setrvačnosti střely vztaženou k podélné 

a příčné ose střely. Je označen symbolem J a jednotkou je kg · m
2
. [2], [5] 

 

3.2 Základní balistické charakteristiky 

       Ze základních rozměrových charakteristik zjistíme výpočtem základní balistické 

charakteristiky střely. Ty jsou poměrná hmotnost střely, průřezové zatížení střely a 

balistický koeficient střely. [2], [5] 

 

3.2.1 Poměrná hmotnost střely Cq 

      Je definována jako poměr hmotnosti a třetí mocniny ráže střely. U běžných typů 

rotačních střel pro ruční zbraně se hodnota koeficientu pohybuje mezi 10 g.cm
-3

 – 25 g.cm
-3

. 

Střelám pistolovým odpovídají menší hodnoty poměrné hmotnosti střely. [2], [5] 

                                               Cq = 
  

  
 

3.2.2 Průřezové zatížení střely Cp  

       Ovlivňuje významným způsobem balistické poměry střely. Při pronikání vzduchem 

nebo materiálem cíle, který musí střela na své dráze překonat, je důležitá její síla vyvinutá 

na jednotku plochy. Čím větší energii na menší plochu dokáže vyvinout, tím snáze proniká 

materiálem. Tato formulace svádí k myšlence, že menší ráže střely je výhodnější. Avšak 

hmotnost roste s ráží rychleji než průřez střely a právě hmotnost střely je přímo úměrná její 

schopnosti setrvávat v pohybu. Průřezové zatížení střely tedy vyjadřuje, jak velký vliv bude 

mít aerodynamický odpor na střelu. Při vysoké hodnotě Cp střela snáze proniká vzduchem, 

má lepší letové vlastnosti a v cíli dominuje její schopnost pronikat překážkou. Naopak při 



37 
 

nižší hodnotě Cp je střela více brzděna aerodynamickým odporem a v cíli dominuje její 

ranivý účinek. Střely s vysokým průřezovým zatčením si tedy déle zachovají svojí rychlost a 

s tím spojené výhody. Běžně se hodnoty průřezového zatížení střely je definováno jako 

poměr 4 x hmotnost střely a jejího příčného průřezu. Jeho hodnoty se běžně pohybují v 

rozmezí 10 g.cm
-2

 - 20 g.cm
-2

. [2], [5] 

                                 Cp = 
     

     
 

3.2.3 Balistický koeficient střely c 

       Je kompletní charakteristikou letových vlastností střely (značí např. úbytek rychlosti 

střely na dráze). V balistickém koeficientu je obsažena informace o tvaru, průměru i 

hmotnosti střely. Nízká hodnota balistického koeficientu značí nízký odpor vzduchu proti 

pohybu střely, vyšší stabilitu a lepší letové vlastnosti střely, střela si udrží více energie a 

bude mít kratší dobu letu. Hodnoty balistického koeficientu, vztažené k zákonům odporu 

vzduchu, se běžně pohybují v rozmezí jednotek m
2
.kg

-1
 až desítek m

2
.kg

-1
. [2], [5] 

                                              c = 
     

  
 .     

 
4. Účinky nábojů v cíli a metody jejich hodnocení 
 

4.1 Účinky nábojů v cíli  

        

       Střela při zásahu cíle působí komplexně, její vysoký účinek - ranivost je určen 

dynamickými vlastnostmi v okamžiku zásahu, které se mohou projevit různě. Podle 

praktického dělení může střela působit: průbojným účinkem, tříštivým a trhavým účinkem, 

střepinovým účinkem a sekundárním účinkem. Požadavky na účinek v cíli je třeba vždy 

posuzovat ve vztahu k předpokládanému určení střeliva. [2], [5] 

 

Střelivo pro policejní účely 

 

         Na toto střelivo zejména pistolové a revolverové, je kladen požadavek maximalizace 

zastavovacího účinku, tj. okamžitého ochromení protivníka (útočníka) při jeho zásahu 

v takové míře, aby nebyl schopen dokonat zamýšlený čin, který je v rozporu se zákony. U 

speciálních policejních jednotek, které jsou určeny proti organizovaným kriminálním 

živlům, jsou humánní aspekty při výběru střeliva výrazně potlačeny. Běžně je používáno 

střelivo se speciálními střelami s vysokým zastavovacím účinkem (např. expanzivními). 
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V některých případech je však žádoucí omezit účinnost střely na několik málo metrů, aby 

nedošlo při zákroku k ohrožení nezúčastněných osob v okolí. Splnění tohoto požadavku 

umožňují speciální typy protiteroristického střeliva s velmi lehkými střelami speciálního 

tvaru, vystřelovanými velmi vysokou počáteční rychlostí. U těchto střel dochází v malé 

vzdálenosti od ústí zbraně k výraznému poklesu letové rychlosti a tím i ztrátě jejich 

účinnosti na okolí. [2], [5] 

 

Střelivo pro sebeobranné účely (pro civilní použití)  

 

       U tohoto střeliva je rovněž dominantní požadavek na zastavující účinek. Dostupný 

sortiment tohoto střeliva je však poněkud užší, neboť náboje s vysoce účinnými střelami 

jsou omezeny zákony. [2], [5] 

Střelivo pro lovecké účely 

 

       Tady je naopak kladen požadavek maximální ranivosti střely a její smrtící schopnost na 

určitý druh zvěře. Tím se dosáhne usmrcení zvěře co nejrychleji a po jejím zásahu se 

minimalizují její útrapy. Vzhledem ke značnému počtu druhu zvěře lze jen stěží nalézt 

univerzální lovecký náboj. Zvláštní požadavky jsou kladeny na odstřel trofejní zvěře, u niž 

musí být minimalizováno znehodnocení trofeje. [2], [5] 

 

Střelivo pro sportovní účely 

 

       Je třeba požadavky koncové balistiky rozlišit na požadavky vztažené k terči a 

požadavky vztažené k zachycené ploše. U střeliva určeného pro terčovou střelbu na papírové 

terče je z hlediska koncové balistiky zpravidla požadován hladký, ostře ohraničený průstřel 

terče (snadné jednoznačné určení bodové hodnoty zásahu). Naopak při pudové sportovní 

střelbě na terče z tvrdých materiálů je požadováno vyloučení odrazu střely do nežádoucího 

směru, zejména zpět ke střelci. Sportovní střelivo musí mít obecně minimální průbojný 

účinek. U tohoto střeliva se klade důraz na vysokou přesnost střelby, díky vysoké přesnosti 

výroby střeliva. [2], [5] 

 

Střelivo pro vojenské účely 

 

       Tady je z hlediska koncové balistiky požadováno, aby střelivo disponovalo optimálními 

proporcemi mezi dvěma protichůdnými stěženími vlastnostmi – ranivostí a průbojností. 

Ranivý účinek vojenského střeliva proti živé síle by měl být vysoký, ne však smrtelný, 

doprovázený rozsáhlými devastacemi živé tkáně, což je v rozporu z ´´humánními´´  
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zásadami vedení ozbrojeného boje zakotvenými v mezinárodních konvencích válečného 

práva. Tyto konvence vymezují zásady právní regulace války, které jsou v protikladu 

válečné účinnosti. Je zakázáno používat prostředky, které působí protivníkovi zbytečné 

utrpení a škody. Při použití zbraní v boji je tedy zakázáno použití vysoce nehumánního 

střeliva, způsobujícího při zásahu těla rozsáhlá vnitřní zranění, která se v lepším případě 

neobejdou bez trvalých následků. [2], [5] 

 

Metody hodnocení  

 

       Při konstruování nových typů střel, nebo při jejich testování (zjišťování ranivého 

účinku) se využívá náhradních materiálů. Lidské tkáně a živé organismy vůbec jsou velmi 

složité a mají těžko předvídatelné chování. V balistice probíhají experimenty s různými 

materiály, které se vlastnostmi podobají živé tkáni. Biologické tkáně jsou nehomogenní. 

Právě homogenita náhradních materiálů umožňuje porovnávat různé balistické zkoušky pro 

různé druhy projektilů a na jejich základě odhadnout předpokládané chování biologických 

tkání.  

       Na tyto experimenty se používají náhradní materiály, jako jsou: speciální balistická 

želatina, petrolej, mýdlo, v krizových situacích nebo spíše výjimečně se používá plastelína, 

hlína. Každá z uvedených látek má své výhody a nevýhody. Z četných pokusů, prováděných 

v mnoha zemích, se ukázaly jako nejvhodnější k simulaci měkkých tkání dva materiály, 

které se dodnes široce používají. Jedním z nich je želatina určité pevnosti, koncentrace a 

teploty, druhým glycerinové mýdlo, připravené podle přesně stanoveného postupu. Kromě 

vody tyto hmoty obsahují organické látky (tuky a alkoholy v mýdle a bílkoviny v želatině). 

Jejich hustota přibližně odpovídá hustotě biologických tkání. [5] 

 

Balistická želatina - Dá se v ní kamerou sledovat pohyb a činnost střely. Nevýhodou je 

nemožnost změření objemu střelné dutiny, vyšší cena, malá trvanlivost. [5] 

Mýdlo - V západním světě se používá v kombinaci s balistickou želatinou, je tuhé, skladnost 

několik let. [5] 

Směs petrolátu a parafínu - Používal se hlavně v socialistických státech, používá se i dnes, 

jeho přednosti jsou v možnosti změření objemu střelného kanálu, nízká cena, snadná výroba, 

dlouhá skladnost - několik let a recyklace. Nevýhoda je v neprůhlednosti. Svojí tuhostí 

připomíná vosk. Někdy se používají pevné látky jako plech, železo, dřevo. [5] 

Plastelína – Používá se v krizových situacích její předností je možnost změření objemu a 

délku střelného kanálu. Je neprůhledná a je s ní obtížná manipulace. Po delší době 

skladování se mění její konzistence a tím se stává nevyhovující pro další experimenty. [5] 
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5. Experimentální stanovení ranivého a průbojného účinku 

vybraných nábojů 
 

5.1. Vybrané náboje:   Selier & Bellot, 9 mm Luger, střela JHP, 7,5 g                            

 Hornady, 9 mm Luger, střela, 9,5g. XTP®                         

 GECO, 9 mm Luger střela, 7,5g. Hollow Point 

RUAG, 9 mm Luger SINTOX - ACTION 4, 6,1 g  

 RUAG, 9 mm Luger SeCa, 6,4 g                                          

 RUAG, 9 mm Luger SINTOX – ACTION 5, 6,1g 

LAPUA, 9 mm Luger FMJ CEEP EXTRA, 7,8 g              

 MEN, 9 mm Luger QD1, 5,8 g                                      

 MEN, 9 mm Luger QD PEP II, 5,9 g                           

Fiocchi 9 mm Luger, EMB, 6 g 

                                        

       V této práci je nutné se zaměřit na služební použití střeliva a zhodnotit ranivost a 

průbojnost střel přes nejběžnější materiály, se kterými je možné se ve službě setkat. Taky je 

nutno uvést zákonné podmínky použití zbraně proti pachatelům ve smyslu zákona o policii 

ČR - Předpis č. 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky. [12] Ve smyslu § 56 

odstavce 4) jmenovaného zákona, při použití zbraně je policista povinen dbát nutné 

opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž 

zákrok směřuje. Obdobně je použití služební zbraně formulováno i v jiných státech 

Evropské unie. 

 

 5.2. Popis experimentu  

       Experiment je směřovaný na nejběžnější služební použití speciálního střeliva. Z důvodu 

malého počtu referenčního střeliva a nákladnosti, byl celý experiment zúžený na základě 

dostupných materiálů a vybavení střelnice, na střelbu do balistické plastelíny, přes tři druhy 

překážek. 

 

       Automobilové sklo bočních dveří osobního automobilu – značka auta BMW 318i, 

model E36, rok výroby 1992, šířka skla cca 2,5 mm, výrobce skla Saint Gobain.  Střelba do 

skla byla prováděna na vzdálenost 10 metrů, pod mírným asi 35 stupňovým úhlem 

z důvodu, že bylo nutné zjistit, jestli střela i po nárazu do skla pod úhlem bude držet svůj 

směr, jelikož policista nikdy nebude střílet na okno, které je v pravém úhlu nebo v jiném 
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ideálním postavení. Taky bylo nutné zjistit, jestli po zásahu speciální střelou sklo neucpe 

expanzní dutinu nebo jiný element, kterým je střela vybavena a tím se znemožní její řízená 

deformace a její dokonalé předání energie případnému pachateli. Případně je sledovaný 

rozpad střely a to konkrétně oddělení jádra střely od jejího pláště (pokud není střela tvořena 

jedním materiálem). Vzdálenost 10 metrů sem volil z osobní zkušenosti, na větší vzdálenost 

je střelba ve městě nebezpečná z různých nepředvídatelných důvodů – kolemjdoucí lidi, 

pohybující se dopravní prostředky, možný odraz střely v případě, že se střílí ve stresu, 

z větší vzdáleností klesá pravděpodobnost zásahu i nejlepším střelcům. Balistická plastelína 

byla umístněna 10 cm za sklem, co by mělo imitovat přibližnou vzdálenost člověka sedícího 

v autě v reálu. Plastelína byla po každém zásahu naříznuta nožem, aby bylo možné 

stahovacím metrem změřit hloubku kanálu, který v ní projektil zanechal. Plastelínu bylo 

nutné po každém výstřelu vrátit do původního tvaru a konzistence následným lisováním, aby 

se netvořili vzduchové bubliny. Tím by mohlo dojít k znehodnocení výsledku střelby, nebo 

až ke ztracení zkoumané střely.  

       

       Automobilová pneumatika – značka Pirelli, model SCORPION VERDE rozměry 

225/65 R17. Střelba do pneumatiky byla prováděna na vzdálenost 10 metrů. U tohoto 

poklusu bylo hlavní zjistit, jak velký otvor střela udělá v pneumatice. Účelem střelby do 

pneumatiky je, aby po zásahu co nejrychleji utíkal vzduch a automobil se tím stal 

neovladatelným a neschopným úniku, taky je ale potřebné aby se střela nerozpadla a tím 

nevznikaly nebezpečné fragmenty, které by se mohly nepředvídatelně odrážet a ohrožovat 

nezainteresované osoby. Střely byly zachytávány do plastelíny umístněné v prostoru 

pneumatiky – nebyl zkoumaný tvar kanálu z důvodu neúčelnosti. Plastelínu bylo nutné po 

každém výstřelu vrátit do původního tvaru a konzistence následným lisováním, aby se 

netvořili vzduchové bubliny. Tím by mohlo dojít k znehodnocení výsledku střelby, nebo až 

ke ztracení zkoumané střely. 

 

       Dvojitý automobilový plech -  boční dveře, značka auta BMW 318i, model E36, rok 

výroby 1992, šířka plechu cca 0,8 mm 2x. Střelba do dveří byla prováděna ze vzdálenosti 10 

metrů. Po dobu experimentu byly použity bezpečnostní prvky a to střelecké brýle a těžká 

neprůstřelná vesta  Kirasa- L vzor 95 včetně balistických vložek - panelů. Model TBO-

2CZ/TBO-7 proti případnému odrazu střely. Zde byl hodnocen průnik dvojitým plechem a 

následné předání energie cíli umístněnému 10 cm za ním a to balistické plastelíně. Plastelína 

byla po každém zásahu naříznuta nožem, aby bylo možné stahovacím metrem změřit 

hloubku kanálu, který v ní projektil zanechal. Plastelínu bylo nutné po každém výstřelu 

http://pneumatiky.heureka.sk/pirelli-scorpion-verde-225-65-r17-102h/
http://pneumatiky.heureka.sk/pirelli-scorpion-verde-225-65-r17-102h/
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vrátit do původního tvaru a konzistence následným lisováním, aby se netvořili vzduchové 

bubliny. Tím by mohlo dojít k znehodnocení výsledku střelby, nebo až ke ztracení 

zkoumané střely. 

 

       Podmínky a zhodnocení střelby - Střelba byla prováděna na nekryté střelnici ZOHOR 

okres Malacky, Slovenská Republika, v časech od 13:00 hod do 19:00, dva dny po sobě 

v teplotním rozsahu 20 ºC až 23 ºC. Střílel jsem z vlastní soukromé pistole zn. SIG SAUER 

model P226, volnou rukou bez opory. Před střelbou speciálním policejným střelivem bylo 

z pistole vystřeleno 50 ran komerčním střelivem, aby došlo k částečnému znečištění zbraně, 

aby byla střelba speciálním střelivem pokaždé za přibližně shodných reálných podmínek a 

nemuselo být provedeno čištění po každém výstřelu. Je nutné uvést, že po dobu experimentu 

nedošlo k jediné závadě a to ani na straně zbraně, ani na straně střeliva. Střelivo vykazovalo 

vysokou přesnost, jelikož opakovaná střelba byla nutná jenom ve dvou případech. Jednou u 

střelby do pneumatiky z důvodu nenalezení střely po průniku pneumatikou a jednou vinou 

střelce. Je možné uvést, že na vzdálenost 10 metrů mělo skoro veškeré střelivo rozptyl 

maximálně 2 centimetry, až na střelivo výrobce Selier & Bellot, kde byl rozptyl asi 6 -7 

centimetrů. Střely po vyjmutí z balistické plastelíny byly následně očištěny od jejího nánosu, 

zváženy pro výpočet procentuálního úbytku hmotnosti po zásahu a byl změřen jejich rozměr 

po případné expanzi. Balistická plastelína má hustotu cca 1800 kilogramu na metr krychlový 

co je téměř 2x více než živé tkáně. Na měření bylo použito digitální posuvné měřítko 

s přesností +- 0,001 mm a na vážení digitální váha do hmotnosti 700 gramů s přesností +- 

0,01 gramu. Pro porovnání hmotnosti střel byl z každého druhu střeliva jeden nelaborován 

pro získání referenčního vzorku. K delaboraci bylo použito delaborační kladívko 

SMARTRELOADER BULLET PULLER SR1750. Veškeré střelivo šlo delaborovat lehce 

až na střelivo  RUAG Action 4 a Action 5. U tohoto střeliva bylo potřeba značně větší síly a 

víc ran kladívkem, než u ostatních nábojů. Celý experiment byl dokumentován digitálním 

zrcadlovým fotoaparátem CANON EOS 400D.   

 

5.3. Výsledky experimentu 

5.3.1 Selier & Bellot, 9 mm Luger, střela JHP, 7,5 g 

 

Průstřel pneumatiky:  

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 3,5 mm. 

Průměr střely se z původních 8,98 mm zvětšil na 16,12 mm. Střela jevila známky dobře 
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řízené deformace. Střela zůstala v celku, to znamená, že jádro se neoddělilo od pláště a 

úbytek hmotnosti byl nulový, střela vážila stejně jako před výstřelem 7,5 g.  

 

Průstřel skla:  

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 6,5 

cm. Přibližně v hloubce 14,5 cm byl nalezen plášť střely a ve vzdálenosti přibližně 27 cm od 

začátku kanálu se nacházelo jádro střely. Průměr střely celkové z důvodů jejího rozpadu 

nebylo možné určit, ale plášť střely se rozložil na největší rozměr 19,78 mm a jádro střely na 

11,84 mm. Celková hmotnost všech částí nalezených v plastelíně byla 7,4 g, co je 1,3 % 

úbytku hmotnosti střely.  

 

Průstřel plechu:   

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 

4,5 cm a v plechu vytvořila otvor v o průměru 9,5 mm. Přibližně v hloubce 34 cm byla 

nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se zvětšil 

na 11,16 cm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 7,5 g, takže úbytek 

hmotnosti byl nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57. z leva – kompletní náboj S&B, se střelou JHP, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku   

                                    pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem  
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5.3.2 Hornady, 9 mm Luger, střela 9,5 g  XTP® 

 

Průstřel pneumatiky:  

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 4 mm. 

Průměr střely se z původních 8,99 mm zvětšil na 12,85 mm. Střela jevila známky dobře 

řízené deformace. Střela zůstala v celku, to znamená, že jádro se neoddělilo od pláště a 

úbytek hmotnosti byl nulový, střela vážila stejně tak jako před výstřelem 9,5 g.   

 

Průstřel skla:  

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 5 

cm. Přibližně v hloubce 14 cm byl nalezen plášť střely a ve vzdálenosti přibližně 20 cm od 

začátku kanálu se nacházelo jádro střely. Průměr střely celkové z důvodů jejího rozpadu 

nebylo možné určit, ale plášť střely se rozložil na největší rozměr 14,77 mm a jádro střely na 

13,32 mm. Celková hmotnost všech částí nalezených v plastelíně byla 9,4 g což je 1,05 % 

úbytku hmotnosti střely. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 

5,5 cm a v plechu vytvořila nepravidelný otvor v největším průměru přibližně 13 mm. 

Přibližně v hloubce 25 cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené 

deformace. Průměr střely se zvětšil na 11,88 mm. Celková hmotnost střely nalezené 

v plastelíně byla 9,5 g, tudíž úbytek hmotnosti byl nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58. z leva – kompletní náboj Hornady, se střelou XTP, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku  

                                      pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.3 GECO, 9 mm Luger střela 7,5g. Hollow Point 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 4,2 mm. 

Průměr střely se z původních 8,98 mm zvětšil na 14,68 mm. Střela jevila známky dobře 

řízené deformace. Střela zůstala v celku, což znamená, že jádro se neoddělilo od pláště a 

úbytek hmotnosti byl nulový, střela vážila stejně tak jako před výstřelem 7,5 g.   

 

Průstřel skla: 

     Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 4,5 

cm. Přibližně v hloubce 19 cm byla nalezena kompletní střela, která se ale po vyjmutí 

rozpadla – jádro se oddělilo od pláště. Průměr střely se zvětšil na rozměr 12,52 mm. Celková 

hmotnost všech částí nalezených v plastelíně byla 7,4 g, což je 1,35 % úbytku hmotnosti 

střely. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 6 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 10 mm. Přibližně v hloubce 27 

cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se 

zvětšil na 11,50 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 7,5 g, takže úbytek 

hmotnosti byl nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59. z leva – kompletní náboj GECO, se střelou HP, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku  

                                    pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.4 RUAG, 9 mm Luger SINTOX - ACTION 4, 6,1 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

        Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 3,5 mm. 

Průměr střely se z původních 8,98 mm zvětšil na 12,46 mm. Střela jevila známky dobře 

řízené deformace. Střela zůstala v celku, oddělila se jenom plastová špička, která kryje 

dutinu střely.  Úbytek hmotnosti byl nulový, střela vážila stejně jako před výstřelem 6,1 g. 

 

Průstřel skla: 

        Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 9,5 

cm. Přibližně v hloubce 21 cm byla nalezena kompletní střela, která jevila známky řízené 

deformace. Dutina střely byla volná, nebyla ucpaná sklem. Průměr střely se zvětšil na 

rozměr 11,54 mm. Celková hmotnost všech částí nalezených v plastelíně byla 5,9 g, co je 

3,38 % úbytku hmotnosti střely.  

 

Průstřel plechu:  

        Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 7 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 9 mm. Přibližně v hloubce 25 

cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se 

zvětšil na 9,49 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně, i s částmi plastu byla 6,1 

g, takže úbytek hmotnosti byl nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 60. z leva – kompletní náboj RUAG se střelou ACTION 4, nábojnice, delaborovaná střela, střela po  

                              průniku pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem. 
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5.3.5 RUAG, 9 mm Luger SeCa 6,4 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 5,5 mm. 

Průměr střely se z původních 8,95 mm zvětšil na 10,91 mm. Střela jevila známky dobře 

řízené deformace. Střela zůstala v celku.  Úbytek hmotnosti byl nulový, střela vážila stejně 

jako před výstřelem 6,4 g. 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 9 

cm. Přibližně v hloubce 26 cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené 

deformace. Průměr střely se zvětšil na rozměr 9,83 mm. Celková hmotnost střely vytažené 

s plastelíny byla 6,4 g, takže úbytek hmotnosti byl nulový. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 9 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 10,5 mm. Přibližně v hloubce 

21 cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr 

střely se zvětšil na 11,06 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 6,4 g, 

takže úbytek hmotnosti byl nulový. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 61. z leva – kompletní náboj RUAG se střelou SeCa, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku  

                                 pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.6 RUAG, 9 mm Luger SINTOX – ACTION 5., 6,1 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 3,8 mm. 

Průměr střely se z původních 8,99 mm zvětšil na 15,6 mm. Střela jevila známky řízené 

deformace. Střela zůstala v celku, oddělila se jenom plastová špička, která kryje dutinu 

střely.  Hmotnost střely po průstřelu pneumatiky byla 5,6 g, což je 8,9% úbytku hmotnosti. 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 14 

cm. Přibližně v hloubce 28 cm byla nalezena kompletní střela, která jevila známky řízené 

deformace. Průměr střely se zvětšil na rozměr 10,98 mm. Celková hmotnost střely vytažené 

s plastelíny byla 6 g, takže úbytek hmotnosti byl 1,6%. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 

6,5 cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 9 mm. Přibližně v hloubce 

32 cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr 

střely se zvětšil na 9,46 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně, i s částmi plastu 

byla 6 g, takže úbytek hmotnosti byl 1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62. z leva – kompletní náboj RUAG se střelou ACTION 5, nábojnice, delaborovaná střela, střela po  

                              průniku pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.7 LAPUA, 9 mm Luger FMJ CEEP EXTRA, 7,8 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice nekvalitní otvor o průměru, přibližně 2,5 mm. Průměr 

střely se nedal změřit, ani na víc pokusů, jelikož se střela pokaždé naprosto rozpadla a 

nebylo možné dohledat její části. Střela nezůstala v celku, nalezeny byly jenom části pláště o 

hmotnosti 1g, úbytek hmotnosti tak činil 88 %. 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 10 

cm. Přibližně v hloubce 25 cm byla nalezena střela, která jevila známky řízené deformace. 

Oddělila se malá část pláště, která byla nalezena hned u střely. Průměr střely se zvětšil na 

rozměr 13,98 mm. Celková hmotnost střely vytažené s plastelíny včetně části pláště byla 7,7 

g, takže úbytek hmotnosti byl 1,29 %. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 5 

cm a v plechu vytvořila nepravidelný otvor v největším průměru přibližně 17,5 mm. 

Přibližně v hloubce 16 cm byl nalezen plášť střely a následně v hloubce 23,5 cm bylo 

nalezeno jádro střely. Největší část po rozpadu střely měla 28,43 mm. Celková hmotnost 

všech částí střely nalezené v plastelíně byla 7,4 g, takže úbytek hmotnosti byl 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 63. z leva – kompletní náboj LAPUA se střelou FMJ CEEP, nábojnice, delaborovaná střela, střela po 

průniku pneumatikou (nalezen jenom plášť i po opakovaném pokusu), střela po průniku sklem, střela po 

průniku plechem 
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5.3.8 MEN, 9 mm Luger QD1, 5,8 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 3,5 mm. 

Průměr střely se z původních 8,98 mm zvětšil na 15,38 mm. Střela jevila známky řízené 

deformace. Střela zůstala v celku, oddělila se jenom plastová kulička, která kryje dutinu 

střely.  Hmotnost střely po průstřelu pneumatiky byla 5,8 g, tudíž úbytek hmotnosti byl 

nulový. 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 12 

cm. Přibližně v hloubce 29 cm byla nalezena kompletní střela, která jevila známky řízené 

deformace. Průměr střely se zvětšil na rozměr 11,51 mm. Celková hmotnost střely vytažené 

s plastelíny i s částmi plastu byla 5,7 g, takže úbytek hmotnosti byl 1,7 %. 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 6 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 10 mm. Přibližně v hloubce 23 

cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se 

zvětšil na 10,34 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 5,7 g, takže úbytek 

hmotnosti byl 1,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 64. z leva – kompletní náboj MEN se střelou QD1, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku  

                              pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.9 MEN, 9 mm Luger QD PEP II, 5,9 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 2 mm. 

Průměr střely se z původních 8,95 mm zvětšil na 11,53 mm. Střela jevila známky řízené 

deformace. Střela zůstala v celku, oddělila se jenom plastová kulička, která kryje dutinu 

střely.  Hmotnost střely po průstřelu pneumatiky byla 5,9 g, takže úbytek hmotnosti byl 

nulový. 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 7,5 

cm. Přibližně v hloubce 29 cm byla nalezena kompletní střela, která jevila známky řízené 

deformace. Průměr střely se zvětšil na rozměr 10,79 mm. Celková hmotnost střely vytažené 

s plastelíny i s částmi plastu byla 5,9 g, takže úbytek hmotnosti byl nulový. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 4 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 12 mm. Přibližně v hloubce 19 

cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se 

zvětšil na 9,71 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 5,9 g, takže úbytek 

hmotnosti byl nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 65. z leva – kompletní náboj MEN, se střelou QD PEP II, nábojnice, delaborovaná střela, střela po  

                          průniku pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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5.3.10 Fiocchi, 9 mm Luger, EMB 6 g 

 

Průstřel pneumatiky: 

       Střela vytvořila v pneumatice pěkný pravidelný otvor o průměru, přibližně 4 mm. 

Průměr střely se z původních 8,98 mm zvětšil na 13,48 mm. Střela jevila známky řízené 

deformace. Střela zůstala v celku.  Hmotnost střely po průstřelu pneumatiky byla 5,6 g, 

takže úbytek hmotnosti byl 7,14% . 

 

Průstřel skla: 

       Střela po průletu sklem v plastelíně vytvořila nepravidelnou trvalou dutinu o největším 

průměru 13 cm. Přibližně v hloubce 37 cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila 

známky řízené deformace. Průměr střely se zvětšil na rozměr 9,05 mm. Celková hmotnost 

střely vytažené s plastelíny byla 6 g, takže úbytek hmotnosti byl nulový. 

 

Průstřel plechu: 

       Střela po průletu plechem v plastelíně vytvořila pravidelnou trvalou dutinu o průměru 9 

cm a v plechu vytvořila pravidelný otvor o průměru přibližně 9 mm. Přibližně v hloubce 35 

cm byla nalezena kompletní střela, která nejevila známky řízené deformace. Průměr střely se 

zmenšil na 8,94 mm. Celková hmotnost střely nalezené v plastelíně byla 5,9 g, takže úbytek 

hmotnosti byl 1,69 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 66. z leva – kompletní náboj Fiocchi se střelou EMB, nábojnice, delaborovaná střela, střela po průniku  

                                 pneumatikou, střela po průniku sklem, střela po průniku plechem 
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6. Kritérium pro hodnocení balistických a funkčních vlastností 

nábojů dostupných na trhu 
 

     Kritériem pro hodnocení střeliva označujeme definovanou vlastnost, nebo očekávání, 

které má střelivo splňovat u konkrétních uživatelů, nebo pro konkrétní účely v tomto případě 

hlavně střelivo pro policisty v přímém výkonu. 

6.1. Jednotlivé požadavky na policejní střelivo 9 mm Luger 
 

     Účinný dostřel. Při střelbě z krátké samonabíjecí pistole požaduji účinný dostřel 

minimálně 50 m až 100 m a průstřel dvou 1,5 mm ocelových ploten vzdálených 10 mm od 

sebe na vzdálenost 25m. 

     Účinný dostřel 50 m je dostatečný pro použití v městských oblastech a průbojnost je 

potřebná z důvodu, že pachatel se většinou skrývá za různými překážkami. 

     Přesnost střelby. Pokud je střelba prováděna ze zkušební hlavně o délce 108 mm na 

vzdálenost 20 m, rozptylová charakteristika 2R100 může být maximálně 60 mm. 

     Aby byl cíl zasažen i v těch nejhorších a nejrychlejších situacích do maximální 

vzdálenosti 20 m od střelce je nutné udržet přesnost střeliva. 

     Úsťová rychlost střely. U všech porovnávaných druhů nábojů musí být minimálně 290 

m/s maximálně 380 m/s aby se do porovnání mohlo zařadit širší spektrum munice. 

 

Požadované vlastnosti střel po zásahu různých druhů cílů 

     Průstřel automobilového bočního, tříštivého skla od výrobce Saint Gobain, na 10 m. 

Fragmenty skla nesmí ucpat expanzní dutinu střely a nesmí se rozpadnout na víc fragmentů, 

aby nezpůsobovalo zbytečně vážná zranění, rovněž ze stejných důvodů se nesmí oddělit 

jádro střely od pláště střely a střela si musí zachovat zastavovací účinek i po průniku 

zmíněného skla. Sklo výrobce Saint Gobain volím z důvodu, že tento výrobce dodává 

automobilová skla většině evropských výrobců automobilů a to tvoří velkou 

pravděpodobnost, že policista při zákroku narazí právě na sklo zmíněného výrobce. 

 

     Průstřel dvojitého automobilového plechu o tloušťce 0,8 mm x2 na 10 m. Střela musí 

proniknout plechem a bez větší deformace (nesmí se uzavřít expanzní dutina plechem). 

Střela by se měla deformovat až po průniku do homogenního materiálu – balistické 

plastelíny, nacházející se za zmíněnou překážkou. Nesmí se oddělit jádro střely od pláště. 

Střela si musí zachovat zastavovací účinek i po průniku plechem. (Automobil BMW 318i 

E36 – boční dveře). 
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       Průstřel automobilové pneumatiky. Střela musí vytvořit v pneumatice pravidelný 

průchozí otvor o velikosti minimálně 3 mm, aby byl zajištěný velký únik vzduchu 

z pneumatiky. Ranivost, neboli velikost trvalé dutiny se neposuzuje. Střela se nesmí 

rozpadnout, aby nedošlo k odrazu částí střely do kabiny automobilu. 

     Hloubka vniknutí střely do bloku balistické plastelíny, může být maximálně 39 cm při 

střelbě na cíl ze vzdálenosti 10 m. Střela musí na prvních 15 cm dráhy v cíli předat bloku 

balistické želatiny většinu energie. Střela musí být po zásahu v celku, nesmí se rozpadnout, 

plášť střely se nesmí oddělit od jádra střely. Povolený úbytek na hmotnosti střely nesmí 

přesáhnout 5% původní hmotnosti střely bez rozdílu, na jakou překážku se provádí střelba. 

 

     Hmotnost střely a její energie. Hmotnost všech porovnávaných střel musí být v rozsahu 

od 6 g do 9,5g +-0,1g. Úsťová energie při výstřelu z hlavně o délce 10 8mm nesmí být 

menší než 400 J a nesmí být větší než 540 J. 

 

     Balistické vlastnosti jsou dány i hmotností střely. Pro zachování požadovaných 

balistických vlastností musí být střely v této hmotnostní toleranci. Úsťová energie ovlivňuje 

její ranivý účinek v cíli.  

 

       Vliv koroze. Zápalka náboje musí mít celé dno zápalky lakované, anebo vodotěsně 

lakované zápalky po celém obvodu. 

 

       Nekorozivní typ zápalky uvažuji z důvodu vlivu na životní prostředí. 

6.2. Vzájemné srovnání nábojů dostupných na trhu 
 

6.2.1 Selier & Bellot 9 mm Luger, střela JHP, 7,5 g. 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 3,5 

mm. Na střele proběhla řízená deformace, avšak moc nepravidelná. Úbytek hmotnosti byl 

nulový. Z těchto důvodu je možné usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky 

ujíždějícího vozidla před policií vyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela 

i po průletu sklem do balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné 

zneškodnění potenciálního pachatele a expanzní dutina střely nebyla ucpaná sklem. Úbytek 

hmotnosti střely byl 1,3%. Došlo ale k oddělení pláště střely od jádra střeli co je v případě 
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policejního střeliva nepřijatelné. Z tohoto důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za 

sklem nevyhovující. Střelba na dvojitý automobilový plech ukázala, že střela JHP nemá 

problém s překonáním takové překážky a bez problému přenesla energii do plastelíny a 

nedošlo k řízené expanzi. Taky nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k oddělení 

jádra střely od pláště a úbytek hmotnosti byl nulový. Z uvedeného důvodu je možno 

považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes automobilový plech. Střela se chovala 

skoro ve všech případech podle předpokladu výrobce až na rozpad střely při průstřelu skla. 

 

6.2.2 Hornady, 9 mm Luger, střela 9,5 g. XTP®. 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 4 mm. 

Na střele proběhla částečná, řízená deformace. Střela zůstala v celku a úbytek hmotnosti byl 

nulový. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky 

ujíždějícího vozidla před policií vyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela 

i po průletu sklem do balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné 

zneškodnění potenciálního pachatele a expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Došlo ale 

k oddělení pláště střely od jádra co je v případě policejního střeliva nepřijatelné a úbytek 

hmotnosti činil 1,05%. Z tohoto důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem 

nevyhovující. Střelba na dvojitý automobilový plech ukázala, že střela XTP nemá problém 

s překonáním takové překážky a bez problému přenesla energii do plastelíny a nedošlo 

k řízené expanzi. Taky nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem, ani k oddělení jádra střely 

od pláště. Úbytek hmotnosti byl nulový. Z uvedeného důvodu je možno považovat toto 

střelivo za vyhovující pro střelbu přes automobilový plech. Střela se chovala skoro ve všech 

případech podle předpokladu výrobce až na rozpad střely při průstřelu skla. 

 

6.2.3 GECO, 9 mm Luger střela 7,5 g, Hollow Point 

 

     Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 4,2 

mm. Na střele proběhla pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku a úbytek 

hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, že střelivo je pro střelbu na 

pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií vyhovující. Střelba na automobilové sklo 

ukázala, že střela i po průletu sklem do balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na 

případné zneškodnění potenciálního pachatele a expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. 

Došlo ale k oddělení pláště střely od jádra co je v případě policejního střeliva nepřijatelné a 
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úbytek hmotnosti činil 1,35%. Z tohoto důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem 

nevyhovující. Střelba na dvojitý automobilový plech ukázala, že střela HP nemá problém 

s překonáním takové překážky a bez problému přenesla energii do plastelíny a došlo 

k náznaku řízené expanze. Taky nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k oddělení 

jádra střely od pláště. Úbytek hmotnosti byl nulový. Z uvedeného důvodu je možno 

považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes automobilový plech. Střela se chovala 

skoro ve všech případech podle předpokladu výrobce až na rozpad střely při průstřelu skla. 

 

6.2.4 RUAG 9 mm Luger SINTOX - ACTION 4, 6,1 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 3,5 

mm. Na střele proběhla velmi dobrá a pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku, 

oddělila se jen plastová část střely.  Úbytek hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je možné 

usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií 

vyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela i po průletu sklem do balistické 

plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné zneškodnění potenciálního pachatele a 

expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Nedošlo k rozpadu střeli, oddělila se jenom plastová 

část střely. Na střele byl náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti činil 3,38%. Z tohoto 

důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na dvojitý 

automobilový plech ukázala, že střela ACTION 4 nemá problém s překonáním takové 

překážky a bez problému přenesla energii do plastelíny a došlo k náznaku řízené expanze. 

Taky nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k rozpadu střely. Úbytek hmotnosti byl 

nulový. Z uvedeného důvodu je možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu 

přes automobilový plech. Střela se ve všech případech chovala přesně podle předpokladu 

výrobce. 

 

6.2.5 RUAG 9 mm Luger SeCa 6,4 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 5,5 

mm. Na střele proběhla velmi dobrá a pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku. 

Úbytek hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, že střelivo je pro střelbu 

na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií vyhovující. Střelba na automobilové sklo 

ukázala, že střela i po průletu sklem do balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na 

případné zneškodnění potenciálního pachatele. Nedošlo k rozpadu střely. Na střele byl 
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náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je střelivo pro 

střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na dvojitý automobilový plech ukázala, že 

střela SeCa nemá problém s překonáním takové překážky a bez problému přenesla energii 

do plastelíny a došlo k náznaku řízené expanze. Nedošlo k rozpadu střely. Úbytek hmotnosti 

byl nulový. Z uvedeného důvodu je možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu 

přes automobilový plech. Střela se ve všech případech chovala přesně podle předpokladu 

výrobce. 

 

6.2.6 RUAG 9 mm Luger SINTOX – ACTION 5., 6,1 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 3,8 

mm. Na střele proběhla velká, téměř pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku, 

oddělila se jen plastová část střely.  Úbytek hmotnosti byl 8,9%. Z tohoto důvodu je možné 

usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií 

nevyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela i po průletu sklem do 

balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné zneškodnění potenciálního 

pachatele a expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Nedošlo k rozpadu střely. Na střele byl 

náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti činil 1,6%. Z tohoto důvodu je střelivo pro 

střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na dvojitý automobilový plech ukázala, že 

střela ACTION 4 nemá problém s překonáním takové překážky a bez problému přenesla 

energii do plastelíny. Nedošlo k náznaku řízené expanze. Taky nedošlo k zaplnění dutiny 

střely plechem ani k jejímu rozpadu. Úbytek hmotnosti byl 1,6%. Z uvedeného důvodu je 

možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes automobilový plech. Střela se 

chovala skoro ve všech případech podle předpokladu výrobce až na nadměrný úbytek 

hmotnosti střely při průstřelu pneumatiky. 

 

6.2.7 LAPUA 9 mm Luger FMJ CEEP EXTRA, 7,8 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice malý nepravidelný otvor, o průměru přibližně 2,5 mm. 

Na střele proběhla velká, nepravidelná, neřízená deformace. Střela nezůstala v celku, byl 

nalezen pouze její plášť. Úbytek hmotnosti byl 88 %. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, 

že střelivo je pro střelbu na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií nevyhovující. 

Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela i po průletu sklem do balistické plastelíny 

přenesla dostatečnou energii na případné zneškodnění potenciálního pachatele a expanzní 
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dutina nebyla ucpaná sklem. Došlo k malému rozpadu střely, oddělila se malá část pláště. 

Na střele byl náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti činil 1,29%. Z tohoto důvodu je 

střelivo pro střelbu na pachatele za sklem nevyhovující. Střelba na dvojitý automobilový 

plech ukázala, že střela FMJ CEEP nemá problém s překonáním takové překážky a bez 

problému přenesla energii do plastelíny. Nedošlo k náznaku řízené expanze. Nedošlo 

k zaplnění dutiny střely plechem, ale došlo k jejímu značnému rozpadu. Úbytek hmotnosti 

byl 4 %. Z uvedených důvodů je možno považovat toto střelivo za nevyhovující pro střelbu 

přes automobilový plech. Střela se ani v jednom případě nechovala podle předpokladu 

výrobce. 

 

6.2.8 MEN 9 mm Luger QD1, 5,8 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 3,5 

mm. Na střele proběhla velmi dobrá a pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku, 

oddělila se jen plastová část střely.  Úbytek hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je možné 

usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií 

vyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela i po průletu sklem do balistické 

plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné zneškodnění potenciálního pachatele a 

expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Nedošlo k rozpadu střely, oddělila se pouze její 

plastová část. Na střele byl náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti činil 1,7%. Z tohoto 

důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na dvojitý 

automobilový plech ukázala, že střela QD1 nemá problém s překonáním takové překážky a 

bez problému přenesla energii do plastelíny. Nedošlo k náznaku řízené expanze. Taky 

nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k rozpadu střely. Úbytek hmotnosti byl 1,7%. 

Z uvedeného důvodu je možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes 

automobilový plech. Střela se ve všech případech chovala přesně podle předpokladu 

výrobce. 

 

6.2.9 MEN 9 mm Luger QD PEP II, 5,9 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 2 mm. 

Na střele proběhla velmi dobrá a pravidelná, řízená deformace. Střela zůstala v celku, 

oddělila se jen její plastová část.  Úbytek hmotnosti byl nulový. Z tohoto důvodu je možné 

usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky ujíždějícího vozidla před policií 
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nevyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že střela i po průletu sklem do 

balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné zneškodnění potenciálního 

pachatele a expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Nedošlo k rozpadu střely, oddělila se 

pouze její plastová část. Na střele byl náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti byl 

nulový. Z tohoto důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na 

dvojitý automobilový plech ukázala, že střela QD1 nemá problém s překonáním takové 

překážky a bez problému přenesla energii do plastelíny. Nedošlo k náznaku řízené expanze. 

Taky nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k rozpadu. Úbytek hmotnosti byl nulový. 

Z uvedeného důvodu je možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes 

automobilový plech. Střela se chovala skoro ve všech případech podle předpokladu výrobce 

až na přílišný úbytek hmotnosti střely při průstřelu pneumatiky. 

 

6.2.10 Fiocchi 9 mm Luger, EMB 6 g 

 

       Střelba ze zbraně uvedeným střelivem probíhala bez závad. V případě střelby na 

pneumatiku se vytvořil v pneumatice výborný pravidelný otvor, o průměru přibližně 4 mm. 

Na střele proběhla nepravidelná deformace. Střela zůstala v celku. Úbytek hmotnosti byl 

7,14 %. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, že střelivo je pro střelbu na pneumatiky 

ujíždějícího vozidla před policií nevyhovující. Střelba na automobilové sklo ukázala, že 

střela i po průletu sklem do balistické plastelíny přenesla dostatečnou energii na případné 

zneškodnění potenciálního pachatele a expanzní dutina nebyla ucpaná sklem. Nedošlo 

k rozpadu střely. Na střele nebyl náznak řízené deformace a úbytek hmotnosti byl nulový. 

Z tohoto důvodu je střelivo pro střelbu na pachatele za sklem vyhovující. Střelba na dvojitý 

automobilový plech ukázala, že střela EMB nemá problém s překonáním takové překážky a 

bez problému přenesla energii do plastelíny. Nedošlo k náznaku řízené expanze. Taky 

nedošlo k zaplnění dutiny střely plechem ani k rozpadu střely. Úbytek hmotnosti byl 1,69%. 

Z uvedeného důvodu je možno považovat toto střelivo za vyhovující pro střelbu přes 

automobilový plech. Střela se nechovala podle předpokladu výrobce. Ani v jednom případě 

nedošlo k pravidelné řízené deformaci a v případě průstřelu pneumatiky byl zaznamenaný 

nadměrný úbytek hmotnosti. 
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6.3. Tabulkové hodnocení všech druhú dostupných na trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Tab. 1 hodnocení hloubky penetrace střely, druh toxicity zápalky a deformace střely po zásahu překážky. 

 

 

      V tabulce č. 1, jsou červenou barvou vyznačené nežádoucí vlastnosti střely pro policejní 

účely. Zelenou barvou jsou znázorněny vyhovující vlastnosti jednotlivých střel. Je tam 

vyznačena hloubka penetrace střely do plastelíny po průstřelu automobilového skla a plechu, 

pojednáno o řízené deformaci, typ použité zápalky v náboji s ohledem na toxicitu náplně. 
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                            Tab. 2 Celkové hodnocení nejdůležitějších vlastností speciálního střeliva. 

 

 

* s průměrného hodnocení byla automaticky vyloučená hodnota, pokud došlo k oddělení jádra střely od pláště 

a tím hůř se přihlédlo při udělení známky.  

 

       

       V tabulce č. 2, jsou ohodnoceny nejdůležitější vlastnosti každého porovnávaného 

náboje, který byl dostupný na trhu. Hodnocení bylo tvořeno udělením známek formou – 1 

nejlepší, 5 nejhorší. Na konci tabulky je celkové hodnocení každého náboje, které je tvořeno 

aritmetickým průměrem všech udělených známek danému druhu střeliva za určitou 

vlastnost, podle popisu v horní části tabulky. Při hodnocení bylo přihlíženo i na tvrzení 

výrobců střeliva a porovnání jejich tvrzení o řízené deformaci s praktickým experimentem.  

 

6.4 Celkové zhodnocení veškerých poznatků  

 

       Ze všech porovnání a poznatků se střelivo výrobců MEN a RUAG jeví jako nejlepší, 

nejúčinnější a nejkvalitnější, pro služební použití. Jak je známo, jsou to největší dodavatelé a 

v podstatě jediní schopní konkurenti v Evropě, co se týče výroby munice pro ozbrojené 

složky a policii. Nejlepším se zdá být podle experimentu střelivo výrobce RUAG se střelou 
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SeCa, jelikož postrádá na rozdíl od střely ACTION 4, ACTION 5, OD1 a QD PEP II 

plastové části, které by se mohly po průniku do těla případného pachatele dostat a je 

problém je odhalit i pod rentgenem a vyjmout z rány. Tato střela taky dosahovala nejlepších 

výsledků, co se experimentu týče. Ostatní střelivo v některých případech vykazovalo 

nežádoucí vlastnosti nebo nežádoucí prvky náboje a to hlavně zápalky s toxickou náplní a 

nežádoucí fragmentaci. Taky některé druhy střeliva se nechovaly při experimentu tak, jak 

uváděl výrobce. Z uvedeného důvodu byly některé střely taky hodnoceny jako nevyhovující, 

i když nedocházelo k rozpadu střely nebo k nepřiměřenému úbytku hmotnosti střely. 

       Jako nejhorší se jeví střelivo CEEP od firmy LAPUA, které je i zavedeno u některých 

složek policie. Z poznatků příslušníků PPU (pohotovostního policejního útvaru), kteří toto 

střelivo buď to reálně použili, nebo byli u jeho použití jiným příslušníkem policie, bylo 

zjištěno, že střelivo nemá dostatečný zastavovací účinek, naopak má velmi vysoký ranivý 

účinek a pachatel po zásahu tímto střelivem i do méně důležitých částí těla. Rány po této 

střele se velmi špatně hojí. Dokonce v jednom případě střelby na psa v bytě po dobu 

služebního zákroku došlo k odrazu střely po průstřelu psa a zásahu pevné překážky za ním. 

Střela po následném odrazu zasáhla a poranila zasahujícího příslušníka do obličeje a 

vyžádalo si to operativní zásah. Z těchto poznatků a výsledku tohoto experimentu je zjevné 

že střelivo LAPUA CEEP EXTRA není vůbec vhodné střelivo pro policejní složky. Střelivo 

se příliš rozpadá (fragmentuje), plášť střely neukryje dno jádra. Náboj nepoužívá netoxickou 

zápalku. A způsobuje zbytečně vysoké utrpení osobě, vůči které se zasahuje. Z uvedeného 

důvodu pokud mají příslušníci speciálních útvarů možnost, mění střelivo CEEP za střelivo 

RUAG se střelou ACTION 4.  

       Nebylo možné porovnání z hlediska ceny střeliva, jelikož tuto informaci prodejci u 

některých druhů střeliva odmítli poskytnout. Zjištěny byly pouze ceny za střelivo Selier & 

Bellot – 1 ks přibližně 10 Kč, RUAG SeCa – 1 ks přibližně 27 Kč, Hornady XTP – 1ks 

přibližně 15 Kč, LAPUA CEEP – 1 ks přibližně 15 Kč. 
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Závěr 
 

       Střela vystřelená z pistole nebo samopalu má oproti střelivu do dlouhých kulových 

zbraní (útočných pušek) malou rychlost a energii. Ideální pistolová střela s řízenou 

deformací vypálená z policejní zbraně vniká do tkáně a předává větší část pohybové energie 

cíli, beze změny směru nebo fragmentace. Průměr přední části cca 9 mm střely se v 

důsledku řízené deformace zvětší na 10 až 16 mm, ideální se jeví zvětšení 12 mm. Vlivem 

zvětšení průměru střely dochází k rozsáhlejším zraněním. Nejsou to však značně devastující 

zranění, jako u puškové střely. Střela často zůstane v těle a je tedy nutný lékařský 

zákrok. Oproti tomu v současnosti ještě stále v policejních složkách ve velkém počtu 

používaná celoplášťová střela, pokud se odrazí nebo se deformuje při průchodu tkání 

pachatele, má stále dostatek energie, aby způsobila náhodně zasažené osobě velmi rozsáhlá, 

těžko léčitelná zranění. To je způsobeno hlavně nestabilní dráhou letu odražené střely, 

případně její někdy až nebezpečný rozpad (fragmentaci). U speciálních složek je možné se 

setkat se speciálními druhy střeliva a tak se zdá se, že se konečně podařilo, alespoň u 

některých policejních složek, prosadit používání munice, která v případě nutnosti použití 

zbraně, nebude ohrožovat nezúčastněné osoby, ale pouze život pachatele trestného činu. 

Navíc tyto střely by měli splňovat požadavek na minimalizaci devastace zasažené tkáně, při 

vysokém zastavovacím efektu a snadnou identifikaci její polohy pro lékařské ošetření. Zdá 

se, že v tomto případě byly vyslyšeny hlasy odborníku a policistů v přímém výkonu služby. 

Náboje s netoxickou náplní jsou velmi dobré pro časté použití zbraně protože, povýstřelové 

zplodiny neobsahují toxické prvky (antimon, olovo, rtuť a barium) a toto se projeví u delší 

životnosti hlavně služební zbraně. Cena tohoto střeliva je o něco vyšší než u standardního 

střeliva, ale pokud si provozovatel zbraně sečte náklady, potřebné na častější čištění a 

rychleji opotřebovanou hlaveň, vyjde mu, že v konečném důsledků neprodělá a ještě k tomu 

chrání zdraví uživatele zbraně. V případě střeliva pro policejní účely by se mělo přihlížet 

hlavně na jeho vlastnosti, složení, chováni v cíli a účinnost a ne pouze na cenu, což je 

dlouhodobě zvykem jak u Policie České republiky, tak i Policie Slovenské republiky. 

Vlivem toho je v této práci poukázáno na to, že některé druhy střeliva se i navzdory svým 

nepříznivým vlastnostem nacházejí ve výzbrojích některých speciálních složek, což je 

v konečném důsledku velmi nebezpečné. Naproti tomu je ironické, že nejlépe hodnocené 

střelivo firmy RUAG se střelou SeCa je v mnoha státech Evropské unie jako například na 

Slovensku povoleno na běžné nošení do krátké zbraně a tím je tvořen paradox, že případný 

pachatel může být vybaven kvalitnějším a přesnějším střelivem, než vůči němu zasahující 

policista. 
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http://geco-munition.de/
http://g2rip.com/
http://www.hornady.com/
http://www.lapua.com/en/home.html
http://www.libraas.com/
http://www.magtechammunition.com/
http://www.ruag.com/Group/Group_Home
http://www.sellier-bellot.cz/
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http://simunition.com/en/ 

 

http://www.zvsholding.sk/ 

 

http://www.men-defencetec.de/ 

 

Prodejci ČR:  

 

http://www.prodej-zbrani.cz/ 

 

http://www.kerberostrade.cz/ 

 

http://www.zbraneamysliveckepotreby.cz/ 

 

http://www.alliancze.cz/ 

 

http://www.zbraneklapka.cz/ 

 

http://www.beareka.cz/ 

 

http://www.zbranebrymova.com/ 

 

Prodejci SR: 

 

http://www.hermes.sk/ 

 

http://www.barlov.sk/ 

 

http://zbranepresov.sk/ 

 

http://www.w-a-r.sk/w/ 

 

http://www.pyra.eu/ 

 

http://www.zvsholding.sk/ 

 

http://www.afg.sk/ 

http://simunition.com/en/
http://www.zvsholding.sk/
http://www.men-defencetec.de/
http://www.prodej-zbrani.cz/
http://www.kerberostrade.cz/
http://www.zbraneamysliveckepotreby.cz/
http://www.alliancze.cz/
http://www.zbraneklapka.cz/
http://www.beareka.cz/
http://www.zbranebrymova.com/
http://www.hermes.sk/
http://www.barlov.sk/
http://zbranepresov.sk/
http://www.w-a-r.sk/w/
http://www.pyra.eu/
http://www.zvsholding.sk/
http://www.afg.sk/
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Právní normy:  

 

[12] Zákon o Policii České republiky předpis č. 273/2008 Sb. 

 

[13] Zákon o střelných zbraních a střelivu předpis č.119/2002 S 

 

[14] Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.190/2003Z.z 

 

[25] Nařízení o vzájemném uznávání (ES) 764/2008 
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Příloha A – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou JHP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 67 trvalá dutina vytvořena střelou JHP, po průstřelu automobilového skla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 68 měření hloubky penetrace střely JHP, po zasažení skla, na fotografii zaznamenané místo 

nalezení pláště střely 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 69 měření hloubky penetrace střely JHP, po zasažení skla, na fotografii zaznamenané místo 

nalezení jádra střely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70 trvalá dutina vytvořena střelou JHP, po průstřelu dvojitého automobilového plechu  
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Obr. 71 měření hloubky penetrace střely JHP, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 

 

 

Příloha B – fotografie zasažené plastelíny po průstřelů překážek střelou XTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 72 trvalá dutina vytvořena střelou XTP, po průstřelu automobilového skla 
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Obr. 73 měření hloubky penetrace střely XTP, po zasažení skla, na fotografii zaznamenané místo 

nalezení pláště střely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74 měření hloubky penetrace střely XTP, po zasažení skla, na fotografii zaznamenané místo 

nalezení jádra střely 
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Obr. 75 trvalá dutina vytvořena střelou XTP, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

 

 

Obr. 76 měření hloubky penetrace střely XTP, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha C – fotografie zasažené plastelíny po průstřelů překážek střelou HP. 

 

Obr. 77 trvalá dutina vytvořena střelou HP, po průstřelu automobilového skla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 78 měření hloubky penetrace střely HP, po zasažení skla, na fotografii zaznamenané místo 

nalezení kompletní střely 
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Obr. 79 trvalá dutina vytvořena střelou HP, po průstřelu dvojitého automobilového plechu. Vpravo 

se nachází dutina vytvořena kusem plechu, který byl střelou doslova vystřižen z plechu dveří 

 

 

 

 

Obr. 80 měření hloubky penetrace střely HP, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha D – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou CEEP EXTRA. 

 

 

Obr. 81 trvalá dutina vytvořena střelou CEEP EXTRA, po průstřelu automobilového skla 

 

 

 

Obr. 82 měření hloubky penetrace střely CEEP EXTRA, po zasažení automobilového skla, na 

fotografii zaznamenaná hloubka penetrace střely 
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Obr. 83 trvalá dutina vytvořena střelou CEEP Extra, po průstřelu dvojitého automobilového plechu  

 

Obr. 84 měření hloubky penetrace střely CEEP EXTRA, po zasažení dvojitého, automobilového 

plechu, na fotografii zaznamenaná hloubka penetrace pláště střely 
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Obr. 85 měření hloubky penetrace střely CEEP EXTRA, po zasažení dvojitého, automobilového 

plechu, na fotografii zaznamenané místo nalezení jádra střely 

Příloha E – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou EMB. 

 

Obr. 86 trvalá dutina vytvořena střelou EMB, po průstřelu automobilového skla 
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Obr. 87 měření hloubky penetrace střely EMB, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 

 

Obr. 88 trvalá dutina vytvořena střelou EMB, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 
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Obr. 89 měření hloubky penetrace střely EMB, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 

 

Příloha F – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou SeCa. 

 
Obr. 90 trvalá dutina vytvořena střelou SeCa, po průstřelu automobilového skla 

 

 
Obr. 91 měření hloubky penetrace střely SeCa, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Obr. 92 trvalá dutina vytvořena střelou SeCa, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

 

 

Obr. 93 měření hloubky penetrace střely SeCa, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha G – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou ACTION 4. 

 

Obr. 94 trvalá dutina vytvořena střelou ACTION 4, po průstřelu automobilového skla 

 

Obr. 95 měření hloubky penetrace střely ACTION 4, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Obr. 96 trvalá dutina vytvořena střelou ACTION 4, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

 

 

Obr. 97 měření hloubky penetrace střely ACTION 4, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, 

na fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha H – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou ACTION 5. 

 

Obr. 98 trvalá dutina vytvořena střelou ACTION 5, po průstřelu automobilového skla 

 

Obr. 99 měření hloubky penetrace střely ACTION 5, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Obr. 100 trvalá dutina vytvořena střelou ACTION 5, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

 

 

Obr. 101 měření hloubky penetrace střely ACTION 5, po zasažení dvojitého, automobilového 

plechu, na fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha I – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou QD 1. 

 

Obr. 102 trvalá dutina vytvořena střelou QD 1, po průstřelu automobilového skla 

 

Obr. 103 měření hloubky penetrace střely QD 1, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Obr. 104 trvalá dutina vytvořena střelou QD 1, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

 

Obr. 105 měření hloubky penetrace střely QD 1, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha J – fotografie zasažené plastelíny po průstřelu překážek střelou PEP II. 

 

Obr. 106 trvalá dutina vytvořena střelou PEP II, po průstřelu automobilového skla 

 

Obr. 107 měření hloubky penetrace střely PEP II, po zasažení automobilového skla, na fotografii 

zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Obr. 108 trvalá dutina vytvořena střelou PEP II, po průstřelu dvojitého automobilového plechu 

 

Obr. 109 měření hloubky penetrace střely PEP II, po zasažení dvojitého, automobilového plechu, na 

fotografii zaznamenané místo nalezení kompletní střely 
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Příloha K – fotografie prostřelení plechu a pneumatiky. 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 110. Průstřel pneumatiky, střela JHP                Obr. 111. Průstřel plechu, střela JHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 112. Průstřel pneumatiky, střela XTP                Obr. 113. Průstřel plechu, střela XTP 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. 114. Průstřel pneumatiky, střela HP                Obr. 115. Průstřel plechu, střela HP 
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  Obr. 116. Průstřel pneumatiky, střela CEEP        Obr. 117. Průstřel plechu, střela CEEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 118. Průstřel pneumatiky, střela SeCa                Obr. 119. Průstřel plechu, střela SeCa 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  Obr. 120. Průstřel pneumatiky, střela ACTION 4     Obr. 121. Průstřel plechu, střela ACTION 4 
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  Obr. 122. Průstřel pneumatiky, střela ACTION 5      Obr. 123. Průstřel plechu, střela ACTION 5 

 

 

 

  Obr. 124. Průstřel pneumatiky, střela QD 1                Obr. 125. Průstřel plechu, střela QD 1 

 

 

 

  Obr. 126. Průstřel pneumatiky, střela PEP II                Obr. 127. Průstřel plechu, střela PEP II 
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  Obr. 128. Průstřel pneumatiky, střela EMB                Obr. 129. Průstřel plechu, střela EMB 

 


