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Anotace 

KLUČKA, Pavel. Bezpečnostní studie ranivého účinku na člověka při použití plynovkových 

(expanzních) zbraní. Ostrava, 2015. Diplomová práce. VŃB-TUO. 80 s.  

Diplomová práce je zaměřena na popis a hodnocení účinku pouņití expanzních zbraní 

při střelbě na člověka a to předevńím se zaměřením na střelbu z absolutní blízkosti. Teoretická 

část práce obsahuje náhled do relevantních právních předpisů České republiky a vybraných 

evropských zemí, technické specifikace expanzních zbraní a střeliva. Významnou části je 

uvedení potenciálních následků střelby expanzních zbraní na člověka a uvedení případu, kdy 

bylo způsobeno zranění nebo smrt oběti. Praktická část práce přináńí orientační výsledky 

experimentů zaměřených na potenciální ranivý účinek pouņití expanzní zbraně. Na základě 

výsledků experimentu a dostupných informací jsou v závěrečné části práce navrhnuty 

bezpečnostní opatření vedoucí k omezení rozsahu ńkod pouņívání expanzních zbraní. 

Klíčová slova: expanzní zbraň, plynová nábojka, plynovka, zakázané zbraně, imitace 

zbraně, ranivý účinek, pońkození zdraví, smrtelný následek. 

Summary 

KLUČKA, Pavel. Safety study of injure effect on human while using gas (expansion) guns. 

Ostrava, 2015. Diploma thesis. VŃB-TUO. 80 p.  

The diploma thesis is focused on injure effect description and evaluation while using 

lank cartridge guns, especially focused on effect by shooting from contact distance. The 

theoretical part of diploma thesis includes the description of relevant legal standards in 

the Czech Republic and selected European countries, technical specification of blank 

cartridge guns and ammunition. An important part of the thesis is focused on injure effect 

potential and selected case descriptions. The practical part of thesis presents indicative results 

of potential injury effect experiments. The results based on experimental part are compared 

with available information and suitable countermeasures are proposed. 

Key words: blank cartridge weapon, blank ammunition, imitation firearms, injure effect, 

damage to human body, deadly consequences. 
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Seznam použitých zkratek 

AC  plynová nábojka s akustickým efektem 

B  blank (slepý náboj) 

C. I. P Mezinárodní stálá komise pro zkouńení ručních palných zbraní pro civilní 

potřebu) 

ČUZZS Český úřad pro zkouńení zbraní a střeliva  

CN  2 - chloracetofenon 

CR  dibenzo -1, 4 - oxazepin  

CS  o – chlorbenzylidenmalotonin 

EZPS  energetické zatíņení průřezu střely  

FD  plynová nábojka se světelným efektem  

NC  nitrocelulosový prach 

NG  nitroglycerinový prach 

PAVA  (PA)  nonivamid  

PTB  Physikalisch - Technischen Bundesanstalt (Fyzikálně - technický státní úřad) 
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1 Úvod 

Téma diplomové práce je inspirováno četnými incidenty zneuņití expanzních zbraní 

k páchání protiprávní činnosti a několika případy suicidálního jednání uvedenými 

v mediálních zdrojích a na webových stránkách Policie ČR. Nejčastěji se jedná o případy, 

kdy bylo zbraně pouņito jako donucovacího prostředku, který pachatel vydával za ostrou 

palnou zbraň. Procento osob s těņkými nebo smrtelnými následky je dle veřejně 

dostupných informací poměrně malé. Nicméně absence jednotné databáze případů, která 

by obsahovala komplexní záznamy traumatologických center, ústavů soudních lékařství  

a jiných lékařských a kriminalistických ústavů neumoņňuje posoudit situaci komplexně 

s ohledem na vztah zneuņití expanzní zbraně a způsobených následků. Popis současné 

situace a bliņńí náhled na rizika spojená s pouņíváním expanzních zbraní lze dohledat 

předevńím v zahraničních publikacích, které obsahují mnoņství konkrétních studií lehkých 

ale i smrtelných zranění. V kontextu daných případů je vńak nutné zohlednit rozdílnost 

zakotvení expanzních zbraní v právním systému daného státu. Dostupnost odborných 

studií a článků na téma expanzních zbraní je v česky psaných  publikacích poměrně 

omezena. Tato skutečnost můņe být jednou z příčin nejednotnosti názvosloví a chybně 

pouņívané terminologie. 

Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní náhled na problematiku spojenou 

s expanzními zbraněmi a přiblíņit zkuńenosti a závěry, předevńím zahraničních autorů 

situaci v České republice. Teoretická část práce prezentuje základní právní předpoklady 

pouņívání expanzních zbraní v České republice a ve vybraných evropských státech, bliņńí 

specifikaci technické konstrukce expanzních zbraní a střeliva, ranivé účinky expanze plynů 

a přidruņené efekty na ņivou tkáň, ranivost improvizovaných projektilů, případy ze 

zahraniční literatury a praxe ústavů soudních lékařství. Rozsah praktické části práce je 

omezen ekonomickou náročností tesů a je zaměřen předevńím na posouzení ranivého 

účinku pouņití expanzní pistole při střelbě z absolutní blízkosti, při které se projevuje 

nejmarkantnějńí ranivý potenciál zbraně s vysokou pravděpodobností vzniku smrtelných 

následků. 
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2 Důvody používání expanzních zbraní veřejností 

Legální zájem k nabývání, drņení a pouņívání expanzních zbraní spočívá v potřebě 

vyuņití některého z efektu plynových nábojek nebo konstrukce zbraně. Při pořádání 

sportovních akcí je ņádoucí, a v jistém ohledu i tradiční, pouņití expanzního revolveru jako 

startovacího nebo signálního prostředku. Akustický efekt má význam v zemědělství při 

plańení ptactva a jiných ńkůdců. Svou nezastupitelnou roli mají expanzní zbraně při 

kynologickém nebo hipologickém výcviku. Rozńířenou oblastí pouņívání je osobní ochrana 

nebo ochrana osob a majetku, kdy zvláńtě imitace ostrých zbraní mohou mít spolu 

s akustickým nebo světelným účinkem ņádaný odstrańující efekt na případného pachatele.  

Na druhou stranu právě ona podobnost s ostrou střelnou zbraní vede k rozńířenému 

zneuņívání expanzních zbraní k páchání násilných trestných činů. Podle zkuńeností 

policejních expertů jsou expanzní zbraně zastoupeny aņ u 60 % případů, které řeńí 

specializovaný odbor Policie ČR ve spojení s trestnou činností páchanou střelnými 

zbraněmi.   

2.1 Terminologie 

Pro účel pochopení objektů zájmu samotné práce je vhodné poukázat na nejednotnost 

v terminologii pouņívané právními předpisy, prodejci a veřejností. Právní předpisy  

České republiky pojem „plynovka“ neuvádějí, zatmím co mezi veřejností je tento pojem 

pouņíván téměř výhradně. U prodejců se častěji setkáme s označením plynová zbraň 

(plynová pistole, plynový revolver) přesto, ņe terminologicky tento pojem označuje zbraně, 

u nichņ je jejich funkce odvozena od okamņitého uvolnění energie plynu. Na plynové 

zbraně se nevztahuje omezení spočívající ve znemoņnění odpálení kulového náboje nebo 

náboje s hromadnou střelou. S ohledem na uvedení některých aspektů zahraničního práva 

vybraných evropských států, které v některých případech stanovují odlińnou definici, 

budou dále v textu za expanzní zbraně povaņovány: palné zbraně, jejíchņ konstrukce 

vylučuje pouņití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou [5]. Předpokladem je 

určení zbraně k pouņití standardizovaných plynových nábojek se středovým nebo 

okrajovým zápalem daného kalibru, přičemņ tyto nábojky mohou obsahovat pouze 

střelivinu, dráņdivou látku povoleného druhu a mnoņství, pyrotechnickou sloņ pro světelný 

nebo akustický účinek, nebo kombinaci výńe uvedených.     
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2.2 Právní úprava České republiky 

V České republice jsou expanzní zbraně povolené technické konstrukce řazeny dle  

§ 7 zákona o střelných zbraních a střelivu do kategorie zbraní D, tzv. „ostatní zbraně“ 

nepodléhající povolení ani ohláńení. Nabývaní, drņení i pouņívání zbraní kategorie D je 

specifikováno dle §15 uvedeného zákona v následujících odstavcích [5]:  

 Nabývat a držet zbraně kategorie D může právnická osoba nebo fyzická osoba 

starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. 

Z výńe uvedeného plyne, ņe k nabývání expanzních zbraní není nutné vlastnit zbrojní 

průkaz, který prokazatelně ověřuje způsobilost k právním úkonům, spolehlivost, zdravotní 

způsobilost, schopnost bezpečné manipulace se zbraní a bezúhonnost drņitele zbraně. 

Absence patřičné kontroly zvyńuje riziko, ņe se drņitelem zbraně stane zprostředkovaně 

osoba mladńí 18 let nebo ņe bude zbraně zneuņito k páchání trestného činu.  

 Expanzní zbraň nebo střelivo do ní nesmí držitel převést na osobu, která 

nedovršila 18 let nebo není způsobilá k právním úkonům. 

 Střelba z expanzní zbraně je zakázána všude tam, kde by střelbou mohl být 

ohrožen život, zdraví osob nebo majetek, nejedná-li se o vyhrazený bezpečný 

prostor určený pro střelbu nebo určený prostor se zajištěným dohledem. 

Z výńe uvedeného obecně plyne, ņe pouņití expanzní zbraně je na veřejnosti nebo na 

místě veřejnosti přístupném zakázáno mimo případy, kdy je místo bezpečně zajińtěno. 

Kaņdé legální pouņití zbraně na veřejnosti je mimo případy uvedené v §15 daného zákona 

podmíněno některou ze skutečností vylučujících protiprávnost dle trestního zákoníku 

(nutná sebeobrana, krajní nouze), přičemņ rozhodujícím faktorem posouzení bude vņdy 

zásada proporcionality. [7] 

 Držitel nesmí expanzní zbraň nosit nebo s ní jakkoli na veřejnosti manipulovat,  

je-li jeho schopnost k této činnosti snížena užitím návykových látek, alkoholu 

nebo léků.  

Obecné mínění o relativní bezpečnosti expanzní zbraně a absenci trvalých následků 

při pouņití zbraně v souladu s návodem na pouņití, můņe vést k nerespektování tohoto 

ustanovení zákona a podcenění ranivého účinku. 
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 Expanzní zbraň nesmí držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejně 

přístupném.  

Toto ustanovení je preventivním prostředkem předcházení paniky na veřejnosti  

a chrání drņitele zbraně před případnou eskalací konfliktu s osobou drņící ostrou střelnou 

zbraň. Nerespektování výńe uvedeného nařízení můņe být hodnoceno jako přečin 

výtrņnictví. 

 Držitel expanzní zbraně musí zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti odcizení, 

ztrátě či zneužití. 

Absence nutnosti ohláńení pořízené expanzní zbraně komplikuje dohledání 

původního majitelé při odcizení, ztrátě nebo zneuņití zbraně. Nalezení individuální shody 

je moņné standardně z markant zanechaných částmi zbraně na nábojce např. stopy 

zápalníku, částí nábojové komory, vytahovače a vyhazovače nebo stopy seńinutí při 

transportu nábojky ze zásobníku do nábojové komory [26]. Vzhledem k absenci pevné 

střely je značně komplikované nalezení individuální shody na základě terminálních stop na 

pońkozeném objektu. Prakticky jedinou moņností individuální identifikace jsou stopy 

odraņení přítlaku ústí hlavně zbraně při výstřelu z absolutní blízkosti. Stupeň pouņitelnosti 

a vyuņitelnosti takto odraņených stop vńak závisí na konkrétních podmínkách a nejčastěji 

vede pouze k určení druhu zbraně. Specifikem identifikace pouņití expanzní zbraně jsou 

mikrostruktury částic látek typický obsaņených v plynových nábojkách. Částečky plastu, 

papíru, korku nebo nevaporizovaných krystalků dráņdivé látky v místě pońkození objektu, 

tyto stopy nemohou vést k individuální identifikaci, ale mohou určit skupinovou identitu 

pouņitého střeliva nebo být nepřímou stopou při vyńetřování. [33] 

 Držitel expanzní zbraně nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu 

nebo černého loveckého prachu než 3 kg a více než 1000 zápalek, které musí být 

přitom uloženy odděleně v samostatné schránce.  

Delaborací 1000 nábojek je moņné získat aņ 0,582 kg černého prachu (údaj pro 

nábojku 9 mm R výrobce RWS). Mnoņství prachové náplně pro nábojky 9 mm Blanc se 

pohybuje v rozmezí 132 mg – 582 mg v závislosti na typu střeliviny (NC, NGL, černý 

prach). [33] 
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2.2.1 Povinnosti prodejců a technické parametry expanzních zbraní 

Proto, aby mohla být expanzní zbraň uvedena na trh v ČR, musí splňovat specifikaci 

konstrukce zbraně a střeliva stanovenou vyhláńkou Ministerstva průmyslu a obchodu 

370/2002 Sb.  

Jednou ze stěņejních podmínek je znemoņnění odpálení kulového náboje nebo 

úpravy vlastní konstrukce zbraně tak, aby bylo odpálení moņné. Tato podmínka je 

realizována vloņením zábran do hlavně. Kaņdý pokus o vyjmutí zábran musí vést 

k destrukci hlavně. Přes stanovené podmínky je moņné expanzní zbraně i plynové nábojky 

s různou účinnosti a náročnosti upravit k odpálení projektilu, viz kapitola 3. 3. Provedení 

takové úpravy na zbrani je zakázáno a řadí zbraň ze zákona do kategorie A, tzv. „zakázané 

zbraně“. [5] 

Poņadavky na dovolené výrobní provedení plynových nábojek jsou specifikovány  

s ohledem na nebezpečné vlastnosti pouņité látky a průraznost případných prachových 

částic, odloučených částeček plastového kontejneru a samotné nábojnice. Bezpečné pouņití 

zbraně respektive nábojek je deklarováno bezpečnostními pokyny, které jsou prodejci 

povinni uvádět na spotřebitelském obalu [3]: 

 Značky a chemické názvy pouņitých látek. 

 Hmotnost chemických látek obsaņených v nábojce. 

 Specifikaci na pouņití nonivamidových nábojek pouze proti zvěři. 

 Datum exspirace. 

 Typ zbraní, do kterých lze nábojky pouņit. 

 Pokyny pro bezpečné pouņívání a pokyny pro první pomoc. 

 Výstraņné upozornění: Pozor! Obsahuje dráņdivé látky! Chraňte před dětmi! Při 

střelbě na vzdálenost do 1 m a při pouņití v uzavřených prostorách hrozí váņné 

pońkození zdraví! 

Nákup nábojek je u mnoha prodejců moņný jak ve spotřebitelském balení, nejčastěji 

po 10 ks (akustické nábojky v mnoņství 50 ks), tak samostatně po kusech v libovolném 

mnoņství. Při nákupu po kusech prodejci k zakoupeným nábojkám zpravidla neposkytují 

ústní poučení ani přílohu, která by obsahovala výńe uvedené bezpečnostní pokyny. 
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Poņadavky na ověření a označení kontrolovaných výrobků, mezi které patří  

i expanzní zbraně a střelivo, jsou deklarovány dle zákona definovanou zkuńební značkou 

danou vyhláńkou Ministerstva vnitra. [6]   

2.3 Právní úprava vybraných evropských států 

Konkrétní zákonné podmínky pro nabývání, drņení a pouņívání expanzních zbraní 

nepodléhají jednotným evropským právním aktům. Expanzní zbraně nejsou ve vńech 

evropských státech klasifikovány jednotně a nespadají do stejných kategorií, coņ 

komplikuje situaci kontroly zbraní ve státech s přísnějńími podmínkami pro nabývání 

zbraní a střeliva civilním obyvatelstvem. Pro příklad Polská republika je stát, ve kterém 

jsou podmínky nabývaní expanzních zbraní přísnějńí neņ v ČR. Zvýńené nároky na 

zájemce o pořízení zbraně se projevují obecně ve zvýńených trņních cenách střelných 

zbraní, coņ je důvodem proč občané Polské republiky (zejména příhraničních oblastí) často 

nakupují zbraně v ČR. Zatím co na území ČR nabydou expanzní zbraň zcela legálně, můņe 

se stát drņení zbraně v Polské republice nelegální. Obdobný problém byl řeńen v kontextu 

dovozu na Slovensku zakoupených, upravených automatických zbraní na slepé náboje do 

České republiky, kde je drņení těchto zbraní nezákonné. Některé státy, jako Německo nebo 

Luxemburg rozlińují mezi drņením zbraně v soukromých prostorech za účelem osobní 

ochrany vlastního domu nebo majetku a nońením zbraně mimo vlastní obydlí. V závislosti 

na účelu jsou stanoveny rozdílné nároky na legálnost drņení zbraně. Dalńím přístupem 

k omezení bezpečnostního rizika spojeného se zneuņitím nebo neodborným zacházením je 

povinná registrace zbraně a sloņení zkouńky před státní komisí, např. zákonné podmínky 

nabývání expanzních zbraní v Chorvatsku. Přístup přezkouńení zájemců o pořízení 

expanzní zbraně je aplikován rovněņ ve Slovinsku nebo v Polsku. [20, 30, 16] 

Otázka legálnosti pouņívání imitací reálných zbraní na principu expanzní zbraně není 

rovněņ ve vńech státech vnímána jednotně. Zákonnost prodeje imitací ostrých střelných 

zbraní s sebou přináńí řadu komplikací, jak bylo uvedeno výńe v kapitole 2. Zákaz prodeje 

realistických imitací zbraní platí například v Nizozemí nebo Anglií. [21] 

 Druhou otázkou je legálnost prodeje střeliva do expanzních zbraní. V mnoha 

zemích, např. v Anglii nebo Maltě, jsou zakázány jiné varianty nábojek neņ slepé akustické 
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nábojky, ať uņ kvůli zákazu pouņívání dráņdivých chemických látek obecně nebo 

zvýńenému ranivému potenciálu nábojek s dráņdivou látkou. [18, 43] 

2.3.1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Přísné zákony v oblasti distribuce a drņení zbraní, respektive vńech potenciálně 

nebezpečných předmětů, zakazují pouņívání vńech zbraní schopných vypouńtět zdraví 

ńkodlivou kapalinu nebo plyn. Toto stanovisko článku 5 odstavce 1 přísluńného zákona  

o zbraních zakazuje civilnímu obyvatelstvu pouņití, jinak v Evropě rozńířených CS, CR, 

PAVA (PA) a CN chemických látek. Zákaz je aplikován se stejnou působnosti i na 

obranné spreje [43]. 

Pouņití termínu expanzní zbraň se dle výńe uvedeného omezuje pouze na zbraně 

určené k vyvolání akustického efektu slepými nábojkami tzv. „blank cartridge“. Registrace 

expanzní zbraně a nábojek není povinná, pokud je zbraň určena pro střelivo s průměrem do 

jednoho palce a odpovídá povolenému provedení vylučujícího zařazení zbraně do 

kategorie střelných zbraní. Definice střelných zbraní je odvozena od smrtelného účinku 

funkce střelné zbraně na člověka. Nabývat expanzí zbraně povoleného provedení mohou 

osoby starńí 18 let. [43] 

Samostatnou kategorií střelných zbraní tvoří zakázané zbraně, mezi které jsou řazeny 

i realistické imitace ostrých zbraní. Imitací se rozumí jakékoli provedení prostředku, které 

je moņné na první pohled zaměnit s reálnou zbraní (odpovídá tvarem, velikostí, barvou). 

Imitace reálných zbraní je moņné vyuņívat pouze na základě zákonných výjimek, např. za 

účelem historických rekonstrukcí, galerijních a muzejních potřeb, ve filmovém průmyslu 

nebo při výkonu sluņby spojené s ochranou Jejího Veličenstva. [9, 44] 

Mezi realistické imitace zbraní nejsou povaņovány prostředky, které svou velikostí  

a tvarem sice odpovídají provedení reálné zbraně, ale jsou výrazně odlińeny výstraņnou 

barvou na větńině viditelné plochy zbraně, např. oranņová, modrá, ņlutá, růņová. Imitace  

v uvedeném barevném provedení, která odpovídá technickým poņadavkům expanzní 

zbraně, spadá do kategorie povolených zbraní tzv. „Non - Realistic Imitation Firearms“. 

Dovoleným provedením zbraně se dle bliņńích specifikací rozumí předevńím taková 

konstrukce zbraně, která nedovoluje vyuņit směrového účinku výronu výstřelových plynů  

a není z této zbraně moņné odpálit, ani jí upravit k odpálení kulového náboje. Úhel výronu 
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plynů nesmí svírat s osou hlavně úhel menńí neņ 80°. Běņně je směrovému účinku 

zabráněno vloņením pevné ucpávky v celém průřezu hlavně hned za nábojovou komorou 

nebo bubínkem revolveru. [42]   

2.3.2 Spolková republika Německo 

V Německu je průvodním zákonným právním předpisem v dané oblasti zákon  

o zbraních označovaný WaffG (Waffengesetz) platný od roku 2003, ve znění pozdějńích 

změn a aktualizací. Podle uvedeného zákona se za střelnou zbraň povaņuje zbraň, která je 

schopná vystřelit kulový náboj skrze hlaveň. Takzvané „SRS Waffen“ (Schreckschuss, 

Reizstoff Kartuschenmunition Waffen), u nás označené za expanzní zbraně neodpovídají 

definici střelné zbraně (absence kulového náboje) a jsou řazeny do kategorie zbraní 

rovnocenných střelným tzv. „Schusswaffen gleichgestellte“. 

Do 1. dubna 2003 bylo nabývání, drņení a pouņívání expanzních zbraní, stejně jako 

v ČR, podmíněno dovrńením 18 let a uņití omezeno výhradně na střelnice, nejednalo-li se  

o nutnou obranu nebo krajní nouzi. V současnosti v Německu není potřeba ņádné licence 

nebo průkazu k nabývání a drņení expanzních zbraní. Pouņití a volné nońení zbraně mimo 

vlastní obydli nebo soukromý pozemek je ale, na rozdíl od nabývání, podmíněno získáním 

malého zbrojního průkazu tzv. „Kleiner Waffenschein“, který formou dotazníků prověřuje 

poņadovanou spolehlivost a osobní způsobilost osob podle §5 a §6 uvedeného zákona. 

V současné době je vyřízení průkazu zpoplatněno jednotnou cenou 55 €. V ņádosti je nutné 

uvést osobní údaje a potvrdit formou prohláńení, ņe ņádající osoba nebyla a není členem 

ņádné zakázané skupiny nebo skupiny, která by vystupovala proti veřejnému bezpeční  

a pořádku. Takovéto opatření nijak neomezuje zájemce o pořízení expanzní zbraně za 

účelem ochrany ņivota, zdraví a majetku v jeho vlastním obydlí, a zároveň stanovuje 

alespoň minimální poņadavky na osoby, které nosí legálně zbraň na veřejnosti. Generálně 

je zakázáno nońení expanzních zbraní viditelně a dále na společenských či hromadných 

akcích jako je kino, sportovní utkání, trhy, demonstrace a jiné. 

Drņení expanzních zbraní není podmíněno pojińtěním občanskoprávní zodpovědnosti 

za ńkodu na majetku a ublíņení na zdraví, které je v případě střelných zbraní vydávaných 

na licenci poņadováno v minimální výńi plnění 1 milion euro. [23]  
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Expanzní zbraně musí být označeny cejchem PTB (Physikalisch - Technischen 

Bundesanstalt). To znamená, ņe jejich výrobní provedení musí prokazatelně splňovat 

německé technické normy a poņadavky na konstrukci zbraně. Absence PTB cejchu řadí 

zbraň do kategorie zakázaných zbraní tzv. „Verbotene Waffen“. [22] 

Z vnitřních předpisů prodejců je prodej expanzních zbraní téměř vņdy podmíněn 

opisem údajů z občanského průkazu a podpisem listiny s poučením o nebezpečných 

účincích zbraně. Toto opatření chrání prodejce před právními důsledky zneuņití expanzní 

zbraně novým majitelem.  

Poņadavky na technické parametry zbraní a střeliva jsou obsahem zákona o zkouńení 

střelných zbraní tzv. „BeschussV“ a odpovídají v zásadě zákonným poņadavkům platným 

pro ČR. Náplní nábojek s dráņdivým účinkem můņe být CN, CS nebo jiná chemická látka, 

která splňuje zákonné poņadavky na pouņití (koncentrace, mnoņství, čistota látky aj.) [22]. 

Přestoņe v zákoně je látka CN jako náplň nábojek přímo uvedena, dostupnost CN nábojek 

je obdobně jako v ČR minimální. Nejdostupnějńí a nejrozńířenějńí jsou nábojky akustické  

a nábojky s CS nebo PAVA (PA) náplní. 

2.3.3 Polská republika 

V Polské republice spadají „plynovky“ dle zákona o zbraních a střelivu pod definici 

palné zbraně [29]. Palnou zbrani se rozumí kaņdá přenosná zbraň s hlavní, která je schopná 

vystřelit, je určena k vystřelování nebo můņe být přizpůsobena k vystřelování jedné nebo 

více střel či jiné substance, působením hnací látky. Dle článku 4 odst. 1 část 1 uvedeného 

zákona jsou řazeny pod definici palné zbraně, zbraně bojové, sportovní, myslivecké, 

plynové, akustické a signální. Akustická zbraň tzv. „broń alarmowa“ je v uvedeném 

zákoně článku 7 odst. 3 definována jako zařízení k opakovanému pouņití, které vytváří 

akustický efekt následkem expanze stlačených plynných produktů z hlavně, vzniklých při 

spalování pohonných látek. Přičemņ vzniklé produkty nesmí být schopné zasáhnout cíl na 

vzdálenost větńí neņ je 1 m. Plynová zbraň tzv. „broń gazowa“, rozumí se zbraň expanzní, 

není v uvedeném zákoně blíņe definovaná. Tento nedostatek je upraven v návrhu změny 

zákona z roku 2010, kde je stanovena definice zbraně plynové a akustické  

tzv. „broń gazowa“ a „broń hukowa“ [27]. Uvedený návrh není v současnosti platný  

a obdobně jako v ČR tak vzniká prostor pro nejednotnost uņívané terminologie. 
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 Nabytí expanzní zbraně, jakoņto zbraně palné, vyņaduje dle článku 7 odst. 9 

uvedeného zákona, povolení udělené ředitelstvím policie přísluńného územního celku  

tzv. „komenda wojewódzka policii“ v místě bydlińtě osoby ņádající o povolení. Výjimku 

z povolení tvoří dle článku 11 odst. 1, části 11 uvedeného zákona zbraně řazené do 

kategorie akustických tzv. „alarmowych“ palných zbraní s kalibrem do 6 mm. [29, 16] 

 Díky uvedenému ustanovení článku 11 patří např. zbraň společnosti Walther model 

P22 mezi oblíbené modely na polském trhu. Zbraň je určena pro nábojky typu  

9 mm PA Blanc ale díky kónickému zúņení atrapy hlavně u ústí na 6 mm, je zbraň dle 

rozhodnutí státního orgánu (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) povaņována za akustickou 

zbraň nevyņadující povolení [45]. 

Povolení k nabytí expanzní zbraně můņe být vydáno pouze osobě, která splňuje 

zákonné podmínky uvedené v článku 15, odstavci 1 a u které existují důvodné okolnosti 

nabytí dle článku 10 odstavce 2, 3, 4, 5, 6 [29]:  

 Osoba starńí 21 let 

 Má trvalé bydlińtě na území Polské republiky 

 Netrpí duńevní poruchou, nevykazuje významnou psychickou 

nevyrovnanost, netrpí závislosti na alkoholu či jiných psychotropních 

látkách (přezkoumáno dle článku 15 odst. 3, 4 odborným lékařským 

posudkem s platností na 5 let) 

 Nepředstavuje hrozbu sobě, svému okolí, veřejnému pořádku a bezpečnosti 

(dle dalńích specifikací přísluńného článku zákona) 

Důvodnými okolnostmi pro získání povolení se rozumí: 

 Účel osobní ochrany, ochrany osob a majetku 

 Účel ńkolení a instruktáņí 

 Účel sběratelství, pořádaní historických rekonstrukcí 

Povolení k nabytí zbraně, které je vydáváno formou správního rozhodnutí, je krom 

výńe uvedeného podmíněno také prokázáním znalostí právních předpisů v oblasti zbraní  

a střeliva a sloņením praktické zkouńky, která prokazuje schopnost se zbraní, pro kterou je 

povolení vydáváno, manipulovat. Na základě povolení je orgánem policie vydáno 

osvědčení k zakoupení expanzní zbraně. Po zakoupení zbraně je kupující povinen dle 
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článku 12, odst. 1 zbraň do pěti dnů registrovat u patřičného orgánu, přičemņ je posouzena 

oprávněnost k nabytí daného druhu a typu zbraně. [29] 

Dle znění zákona o zbraních a střelivu platného pro Polskou republiku lze vycházet 

z toho, ņe nońení expanzních zbraní je moņné pouze skrytě, v pouzdře přiléhajícím na tělo. 

Nońení zbraně v kategorii osobní ochrany, ochrany osob a majetku na veřejnosti je moņné 

pouze v zabezpečeném stavu (prázdna nábojová komora). V případě přepravy nebo 

přenosu zbraně s povolením v jiných kategoriích, např. sběratelství, musí být zbraň vybitá, 

tedy náboje nesmí být ani v  nábojové komoře ani v zásobníku zbraně. [16]  

Skladování expanzních zbraní musí být prováděno bezpečným způsobem tak, aby 

bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob. Podle nařízení Ministerstva vnitra musí být 

zbraně vyņadující povolení ukládány v plechových skříních (trezorech) splňujících 

poņadavky minimálně stupně S1 dle normy PL - EN 14450. Ukládání více neņ padesátí 

kusů vyņaduje dalńí zabezpečení dle §4, odst. 1, bodu 1 - 4 uvedeného nařízení 

Ministerstva vnitra. Tyto poņadavky zohledňují výstraņné označení, poņární bezpečnost, 

odolnost vůči průniku mechanických zabezpečovacích prvků ve smyslu norem EN 1627, 

EN 12209, EN 12320, EN 356, respektive EN 1063 a elektronického zabezpečení ve 

smyslu normy EN 50131 - 1. [16, 28] 

2.3.4 Rakouská republika 

Odlińný statut od výńe uvedených států mají expanzní zbraně v Rakousku.  

Dle §2 zákona o zbraních (WaffG), se rozumí střelnou zbraní kaņdá zbraň, ze které je 

moņno vystřelit projektil (pevné těleso) hlavní, v definovaném směru. Expanzní zbraně ze 

zákona vylučují vystřelení projektilu tvořeného pevným tělesem, a proto nemohou být za 

střelnou zbraň povaņovány. Expanzní zbraně jsou řazeny podle §1 uvedeného zákona mezi 

zbraně, tedy předměty, které jsou svou povahou určeny k: 

 útoku nebo obraně člověka při snaze minimalizovat nebo eliminovat nebezpečí 

přímo hrozící. 

 lovu nebo střeleckému sportu a jsou schopny výstřelu. 

Legální způsob nońení expanzních zbraní na veřejnosti, např. viditelné nońení zbraně 

na veřejnosti, není zákonem o zbraních blíņe definován. Obecně je vńak nutno dbát zásad 

dodrņování bezpečnosti a pořádku na veřejnosti tak, jak jsou chápány např. dle §20 a §27 
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v rakouském zákoně o policii [31]. Podrobnějńí úprava a zpřísnění pravidel můņe být  

v případě některých spolkových států řeńena na úrovni lokálních vyhláńek a předpisů. [2] 

Nabývání a drņení veńkerých zbraní včetně střeliva do expanzních zbraní je zakázáno 

dětem a mladistvým do 18 let dle §11 WaffG. Zákaz nabývaní a drņení zbraní platí pro 

osoby, u kterých je předpoklad, ņe by mohly zbraň cíleně zneuņit proti ņivotu, zdraví, 

majetku nebo naruńení veřejného pořádku, nebo je jiņ u těchto osob soudně rozhodnuto  

o zákazu nabývání zbraní. [32, 2] 

2.3.5 Slovenská republika 

Pouņívání expanzních zbraní je na Slovensku upraveno v obecné rovině obdobně 

jako v České republice. Expanzní zbraně se řadí dle zákona o zbraních a střelivu mezi 

expanzní zbraně, které jsou definovány jako palné zbraně, zkonstruované výhradně pro 

pouņití střeliva určeného do expanzních zbraní tak, ņe znemoņňují pouņití kulového náboje 

nebo náboje s hromadnou střelou s výjimkou nábojek s granulemi. Expanzní zbraně jsou 

dle §7, odst. 1 uvedeného zákona řazeny do kategorie zbraní D. [40] 

 Nabývat zbraně kategorie D smí pouze osoba starńí 18 let, která je zároveň plně 

způsobilá k právním úkonům dle §18. Drņitel expanzní zbraně je povinen při manipulací se 

zbraní mít při sobě vņdy občanský průkaz a zbraň nosit nebo přenáńet tak, aby nebyla 

viditelná. Mezi zákonné povinnosti drņitele zbraně kategorie D patří dle §28 odst. 1 [40]: 

 Dbát zvýńené opatrnosti při manipulaci se zbraní, střelivem, střelným prachem  

a zápalkami. 

 Podrobit se při manipulaci se zbraní orientační dechové zkouńce a případnému 

lékařskému vyńetření na prokázání přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových 

látek. 

 Bezodkladně oznámit nejbliņńímu policejnímu útvaru kaņdé pouņití zbraně v nutné 

obraně nebo krajní nouzi. 

 Střílet ze zbraně pouze na místech splňujících zákonné poņadavky (místa, kde 

nemůņe být ohroņen ņivot, zdraví, majetek) nebo na střelnicích vyjímá případů 

vylučujících protiprávnost.  
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V porovnání s českými zákony je významným rozńířením povinnost prodejců zbraní 

kategorie D vést evidenci prodeje. Dle nařízení Ministerstva vnitra Slovenské republiky je 

dále specifikováno, ņe evidence musí být prováděna formou záznamu v knize o prodaných 

zbraních kategorie D. Záznam obsahuje následující údaje [39]:  

 pořadové číslo 

 datum a hodina prodeje 

 druh, značka, kalibr a výrobní číslo zbraně (uvedeno podle dostupnosti údajů ke 

zbrani) 

 jméno, příjmení, druh a číslo průkazu totoņnosti osoby, která zbraň zakoupila 

 jméno, příjmení a podpis osoby, která vykonala zápis 

 poznámka 

Poņadavky na technickou konstrukci jsou blíņe upraveny v nařízení vlády  

Slovenské republiky a obecné rovině odpovídají technickým poņadavkům českých 

právních aktů. [38] 
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3 Technické parametry expanzních zbraní a střeliva 

Podle §7, písmena f) zákona o zbraních a střelivu, spadají expanzní zbraně do 

kategorie D „ostatní zbraně“. Vzhled expanzních zbraní odpovídá a nejčastěji bývá kopií 

krátkých ostrých střelných zbraní. Vzhled reálné zbraně je nutné zachovat pro splnění 

podmínky §4, odst. 4, písm. f) uvedeného zákona.  Provedení zbraně v takové formě, která 

by mohla vést k mylnému přesvědčení, ņe se nejedná o zbraň ale například pouhou hračku, 

by řadilo expanzní zbraň do kategorie zákeřných zbraní, které jsou zákonem zakázány [5]. 

Obdobný problém nastává v současnosti s takzvanými distančními TASERY, jejíchņ 

výrobní provedení se více podobá plastovým hračkám neņ reálným zbraním. Rozhodnutím 

Českého úřadu pro zkouńení zbraní a střeliva, dále jen ČUZZS, které zohledňuje obecně 

přijímané představy o zbrani, jsou TASERY (v jejich současném výrobním provedení) 

řazeny mezi zákeřné zbraně a jejich dostupnost je civilnímu obyvatelstvu v ČR zakázána. 

Bliņńí specifikace dovolené konstrukce expanzních zbraní je stanovena vyhláńkou 

Ministerstva průmyslu a obchodu  370/2002 Sb.  

3.1 Technické parametry expanzních zbraní 

Mezi expanzní palné zbraně nelze řadit zbraně umoņňující odpálení kulového náboje 

nebo náboje s hromadnou střelou. Dosaņení tohoto poņadavku musí být realizováno 

vloņením překáņek a úpravou tvaru hlavně tak, ņe při snaze o zprůchodnění hlavně dojde k 

jejímu zničení. 

Hlavní části zbraně musí být konstruovány tak, aby byla znemoņněna jejich úprava 

na zbraň do které, nebo do jejíņ rozebíratelných částí, by bylo moņné nabít a odpálit kulový 

náboj, nebo náboj s hromadnou střelou [3]. Často je při výrobě atrap hlavní pouņito 

kovových slitin, které nejsou schopny odolat vyńńímu výstřelovému tlaku ostrého střeliva. 

Vybrané typy pouņívaných atrap hlavní, které znemoņňující průchod kulového náboje, jsou 

na obrázku 3.1.1; ve sloupci A s výstřelem mimo osu hlavně, ve sloupci B v ose hlavně. 

Provedení atrapy hlavně má na výsledný výstřelový tlak plynů významný vliv.  
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Obr. 3.1.1 Vybrané typy atrap hlavní [33, upraveno autorem]  

Zbraň musí být konstruovaná tak, aby vodící osa vývrtu hlavně a osa nábojové 

komory, mezi sebou svíraly úhel alespoň 30° nebo byly od sebe vzájemně vzdáleny tak, 

aby úderník nemohl odpálit střelivo vloņené do vodící části vývrtu hlavně [33]. 

Rozměry nábojové komory musí být u plynovek takové, aby do komory nebylo 

moņno vkládat střelivo odlińného kalibru, neņ pro který byla expanzní zbraň konstruována. 

Zároveň platí, ņe ústí nábojových komor revolverového válce musí být oproti nábojové 

komoře zúņeno a předsazeno [33]. 

U expanzních zbraní s přesazenou nábojovou komorou musí při odstraňování hlavně 

dojít k pońkození v místě upevnění hlavně [33].  

Podmínkou pro uvedení expanzní zbraně na trh v ČR je ověření palné zbraně  

a střeliva dle zákona 156/2000 Sb. Ověření zbraně je moņné její homologací nebo 

kusovým ověřením v případě uvedení na trh maximálního počtu pěti kusů ročně. Ověření 

se neprovádí u dovezených expanzních zbraní, které jsou ověřeny a označeny na základě 

mezinárodní smlouvy dle vyhláńky ministra zahraničních věcí 70/1975 Sb., některou ze 

zkuńeben uznaných Mezinárodní stálou komisí pro zkoušení ručních palných zbraní pro 

civilní potřebu tzv. C. I. P.   
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Pro ČR je jedinou uznanou zkuńebnou C. I. P. Český úřad pro zkouńení zbraní  

a střeliva (ČUZZS) v Praze [6, 4, 46]. Identifikační značka ČUZZS platná od roku 2000 je 

na obrázku 3.1.2 a, homologační značka (viz obrázek 3.1.2 b). 

  

a) Identifikační značka ČSZZU b) Homologační značka ČSZZU 

Obr. 3.1.2 Vybrané značky ČUZZS [46] 

V případě střeliva se ověření provádí formou typové kontroly nebo inspekční 

kontroly. Ověření se obdobně jako u zbraní neprovádí v případě střeliva uváděného na trh, 

které je označeno uznanou značkou zkuńebny C. I. P. 

3.1.1 Vybrané typy expanzních zbraní 

Pistole 

Expanzní pistole se řadí mezi krátké palné zbraně a jejich vzhled i prodejní název 

bývá nejčastěji odvozen od ostrých palných zbraní. Zjednoduńená konstrukce expanzní 

pistole je na obrázku 3.1.1.1. Expanzní pistole se vyrábějí ve verzích manuální, 

poloautomatické i automatické. Mezi významné výrobce se zastoupením na českém trhu 

patří například UMAREX, EKOL, BRUNI, KIMAR, ZORAKI. Koncová prodejní cena 

nových expanzních pistolí je díky jejich sloņitějńí konstrukci o něco vyńńí neņ  

u expanzních revolverů, a pohybuje se v rozmezí od 1000 Kč do 8000 Kč, dle konkrétního 

typu zbraně. Jen málokdo je ale ochoten zaplatit za expanzní zbraň cenu srovnatelnou  

s ostrou zbraní.  

Revolver 

Zjednoduńená konstrukce expanzního revolveru je na obrázku 3.1.1.2. Mezi 

významné výrobce se zastoupením na českém trhu patří například spol. UMAREX, 

BRUNI, ALFA, WADIE. Koncová prodejní cena expanzních revolverů se pohybuje  

v rozmezí od 380 Kč do 8000 Kč včetně DPH za nový revolver. 
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Obr. 3.1.1.1 Konstrukce expanzní pistole [33, upraveno autorem] 

 

Obr. 3.1.1.2 Konstrukce expanzního revolveru [33, upraveno autorem] 
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3.2 Technické parametry střeliva do expanzních zbraní 

Nábojky do expanzních zbraní musí být konstruovány tak, aby při výstřelu nedońlo  

k vrņení zlomku a části nábojky nebo střeliviny, které by při zkuńebním výstřelu byly 

schopny prorazit papír o hmotnosti 100 – 115 g/m
2
 a tlouńťky 0,12 mm s toleranci  

+- 0,02 mm na vzdálenost 1,5 m od ústí atrapy hlavně [3]. 

Každá nábojka je složena ze tří základních částí: 

 Obal nábojky (homologované dle C. I. P.) [17] 

 Střelivina (černý prach, nitroglycerinový prach, nitrocelulosový prach) 

 Zapalovač (okrajový zápal, středový zápal - Berdan nebo Boxer zapalovač)  

Krom výńe uvedených částí obsahují některé nábojky plastovou kartuńi, která slouņí 

jako zátka nebo jako kontejner pro dráņdivou látku, viz obrázek 3.2.1. Delaborované 

nábojky s akustickým, světelným a dráņdivým efektem jsou součástí přílohy č. 4.1.   

Kartuńe s dráņdivou látkou je od střeliviny oddělena korkem nebo papírovým krouņkem. 

Jiné typy nábojek jsou utěsněny stlačením kovového obalu do tvaru hvězdice (koruny) tak, 

jak je vidět na obrázku 3.2.1.1 b, c. [33] 

 

 

Obr. 3.2.1 Schéma konstrukce plynové nábojky typu 9 mm PA Blanc 
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3.2.1 Vybrané typy nábojek podle C. I. P. 

Seznam certifikovaných nábojek pouņitelných pro expanzní zbraně je uveden 

v příloze 1. Uvedené typy nábojek je moņné podle omezení délky (long/ short), kalibru  

a způsobu zápalu pouņit jak pro expanzní pistole, tak po revolvery. Nejběņnějńími 

nábojkami na českém trhu jsou nábojky 9 mm PA Blanc a 380R Blanc/ 9 mm R Blanc 

Dalńí rozńířené typy nábojek jsou uvedeny níņe, viz obrázek 3.2.1.1. 

 9 mm PA Blanc, 8 mm Blanc, 315 Blanc, 35 Blanc (konstrukce viz Obr. 3.2.1.1 a) 

 22 Long Blanc, 6 mm Flobert Blanc (konstrukce viz Obr. 3.2.1.1 b, c) 

 

      

a) 9 mm PA B   b) 22 Long B   c) 6 mm Flobert B 

Obr. 3.2.1.1 Schéma vybraných typů nábojek 

3.2.2 Plynové nábojky s dráždivou látkou 

Jako dráņdivé náplně u plynových nábojek můņe být ze zákona pouņito pouze látek 

uvedených v tabulce 3.2.2.1 [3]: 

Tab. 3.2.2.1 Povolené mnoņství dráņdivé látky v plynových nábojkách   

Název dráždivé látky Maximální povolené 

množství *mg+ 

Zkratka Označení spodní 

část nábojky** 

chloracetofenon 300 CN modrá 

o- chlorbenzylidenmalotonin  80 CS žlutá 

nonivamid * 50 PV hnědá 

* (PAVA) Technický pepř, použití výhradně proti zvěři. 

** Vyžadováno povinně, nelze-li nábojku označit písmeny (CN,CS, PV). 



 

20 

 

U pouņité látky je vyņadováno aby lCt50 dráņdivé látky nebylo vyńńí neņ  

100 mg.min.m
-3

 a vyńńí neņ je jedna setina hodnoty LCt50 [3]. 

Doba vyprázdnění jedné plynové nábojky nesmí být při odpálení delńí neņ 1 s, 

přičemņ nesmí být uvolněno více dráņdivé látky neņ je ekvivalent čtyřnásobku hodnoty 

lCt50 dané látky [3]. Hodnoty Lct50 a lCt50 dovolených látek jsou uvedeny  

v tabulce 3.2.2.2.  

Tab. 3.2.2.2 Experimentální koncentrace dráņdivé látky [1; upraveno autorem] 

Název dráždivé látky LCt50 (inhal) 

[g.min.m
-3

] 

LCt50 (lidé)* 

[g.min.m
-3

] 

lCt50 (lidé)** 

[mg.min.m
-3

] 

Minimální dráždivá 

koncentrace (lidé) 

[mg.min.m
-3

] 

chloracetofenon 3,5-73 8,5-25 20-50 0,3-1 

o - chlorbenzylidenmalotonin  50-88 25-150 5 0,004 

nonivamid >864 - - - 

* koncentrace dráždivé látky, která po jedné minutě působení způsobí 50 % úhyn testovaných. 

** koncentrace dráždivé látky, která způsobí, že 50 % zasažených nechráněných osob po jedné minutě působení 

dráždivé látky není schopno pokračovat v útoku. 

Látka 2 - chloracetofenon (CN) způsobuje silné podráņdění očí, dýchacího ústrojí  

a kůņe (zejména při zvýńené vlhkosti). Kontakt s látkou se projevuje pálením nebo 

bodavým pocitem v krku, očích a nosu, slzením, sliněním, výtokem z nosu, kańlem, 

kýcháním, svíravými pocity na hrudi, potíņemi s dýcháním a občas i nevolnosti, 

zvracením, světloplachostí a bolestí hlavy. Uvedené účinky se značně stupňují 

v koncentracích nad 10 mg.m
3
 a obvykle vymizí během 20 minut po expozici. V případě, 

ņe kontakt s látkou vede k zánětu spojivek, přetrvávají obtíņe aņ 24 hodin. Expozice 

nadměrným koncentracím v uzavřeném prostoru můņe vést k edému plic, alveolárnímu 

krvácení, nekróze slizniční výstelky a v případě přímého kontaktu s kůņí k alergické 

dermatitidě, erytému, podkoņnímu krvácení, vzniku puchýřů a nekróze. [1, 12] 

Látka o - chlorbenzylidenmalonitril (CS) má v porovnání s CN niņńí toxicitu  

a vyńńí účinek, proto je jako paralyzující prostředek rozńířenějńí. Účinky na člověka jsou 

obdobné, jako pro látku CN. Odeznění působení účinku vńak vyņaduje delńí  

dobu [1, 11]. 
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Účinek látky nonivamid (PA), spočívá na rozdíl od CN a CS látek ve specifickém 

dráņdění nervových buněk, čímņ vzniká pocit bolesti. Pouņití PA je proto efektivní  

i v případě obrany proti zvěři. Princip CN a CS je zaloņen na nespecifickém pońkození 

buněk v oblasti styku s tkání, který vede k lokálnímu zánětu a dráņdění tkáně. [10, 1] 

Účinek dráņdivé látky je značně ovlivněn citlivostí tkáně zasaņené části těla. 

Individuální vnímání dráņdivé látky zasaņenou osobou můņe být ovlivněno momentálním 

zdravotním stavem, například oslabením organismu následkem nemoci nebo infekce.  

Na mediálních serverech jsou veřejně prezentovány neřízené zkouńky citlivosti 

testovaných osob na jednotlivé dráņdivé látky. Větńinou se jedná o občany polské nebo 

ruské národnosti, kteří se dobrovolně vystavují střelbě z expanzních zbraní, zpravidla na 

vzdálenost 0,5 – 2 m.  Výsledky zkouńek větńinou ukazují, ņe obsah dráņdivé látky  

v nábojkách bývá natolik malý, ņe i vystřelení větńího počtu nábojek na volném 

prostranství, nemusí mít okamņitý zastavující účinek. Silně dráņdivé účinky se mohou 

projevit aņ po 1 – 2 minutách, přičemņ testovaná osoba je schopna sama sníņit lokální 

účinky dráņdivé látky vypláchnutím sliznic a zasaņených míst pokoņky vodou. Jen 

výjimečně se vyskytují případy, kdy testovaná osoba reaguje se zvýńenou citlivostí (výskyt 

puchýřů, lokální záněty sliznic, alergická reakce aj.). Dráņdivé vlastnosti látek 

vystřelených z nábojek bývají na veřejně dostupných video záznamech často podceňovány 

a dráņdivé látky bývají laicky prezentovány jako neúčinné a zdraví neńkodné. To vńak 

můņe platit pouze pro pouņití plynových nábojek v omezeném mnoņství, na volném 

prostranství a v souladu s bezpečnostními pokyny. V opačném případě mohou být účinky 

nezvratné a ņivotu nebezpečné. 

3.3 Nedovolené úpravy expanzních zbraní a střeliva 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, úprava expanzní zbraně je ze zákona 

zakázána. Technicky musí být expanzní zbraně konstruovány tak, aby nebylo moņné 

upravit hlavní části zbraně k odpálení kulového náboje [3]. K umoņnění odpálení kulového 

náboje není vņdy potřeba zasahovat přímo do konstrukce zbraně. Úprava umoņňující 

odpálení projektilu je s bliņńími specifikacemi moņná u expanzních zbraní i plynových 

nábojek. 
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3.3.1 Přidáni hlavně 

Ke zbrani na obrázku 3.3.1.1 je závitem nańroubovaná ocelová trubka délky  

10 cm o vnitřním průměru 8 mm. V případě 63letého muņe, který touto upravenou pistolí 

Perfecta G5 spáchal sebevraņdu, byla hlaveň nabita dvojicí ocelových kuliček, spojených 

pruņinkou, kaņdá kulička o hmotnosti 2,1 g. Přińroubování druhé hlavně se zásobníkem 

mělo umoņnit střelbu kuliček bez nutnosti manuálního přebíjení. Oba vystřelené spojené 

projektily prorazily muņi spodinu lebeční a vytvořily vstřelový kanál aņ k temeni kosti. 

Muņ zemřel následkem masivního krvácení. Motivem sebevraņdy byla obava  

z nadcházející operace srdce. [19] 

 

Obr. 3.3.1.1 Přídavná hlaveň expanzní pistole [19] 

3.3.2 Nahrazení atrapy hlavně 

Nahrazení atrapy hlavně za funkční hlaveň vyņaduje značnou manuální zručnost, 

technickou znalost a v neposlední řadě potřebné nářadí. Atrapu hlavně je nutné nahradit 

hlavní osově souměrnou s nábojovou komorou a zásobníkem, přičemņ materiály vńech 

nových částí musí vydrņet vyńńí výstřelový tlak plynů. V případě takovéto úpravy lze 

pouņit letální střelivo patřičného kalibru. 

Nahrazení atrapy hlavně funkční hlavní je podstatně jednoduńí u revolveru neņ 

u pistole.  Na obrázku 3.3.2.1 je upravený revolver primitivní konstrukce s předním 

nabíjením, kterou 64letý muņ spáchal sebevraņdu průstřelem pravé spánkové kosti.  

V tomto případě bylo pouņito upraveného volně prodejného střeliva kal. 22 Long,  

do kterého byl vklíněn projektil. [35] 
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Obr. 3.3.2.1 Nahrazení atrapy hlavně revolveru [35] 

3.3.3 Odstranění zábran v atrapě hlavně 

Odvrtání atrapy hlavně je u expanzních zbraní značně komplikované a při této snaze 

by mělo vņdy dojít ke zničení hlavně. Přesto je moņné se v praxi s takovými případy setkat. 

Upravenou expanzní zbraň Cuno Melcher Modell ME 8 Police, ráņe 8 mm, spáchal 63letý 

muņ sebevraņdu průstřelem lebky pravé temenní kosti. Svépomocí vyfrézovaný ogivální 

projektil byl zepředu zasunut do zbraně s odstraněnými úsťovými zábranami v hlavni. [35] 

3.3.4 Použití součástí expanzní zbraně v novém mechanismu 

Delaborací expanzní zbraně lze získat vhodné součásti pro výrobu nové zbraně 

umoņňující odpálení kulového náboje, např. bicí pruņina, spouńť, kohout se zápalníkem aj.  

3.3.5 Přidaní projektilu do nábojky 

Volně prodejné střelivo do expanzních zbraní je moņno upravit a osadit projektilem. 

Volný prostor otevřené nábojky případně prostor, kde byla původně dráņdivá látka lze 

vyplnit větńím mnoņstvím střeliviny delaborované z větńího počtu nábojek za účelem 

zvýńení výstřelového tlaku. Osazený projektil stačí následně vhodně vklínit do nábojky  

a zapečetit proti neņádoucímu úniku plynů např. teflonovou páskou, zubní nití aj. 

3.3.6 Vložení projektilu do atrapy hlavně 

Konstrukce některých expanzních zbraní, umoņňující nańroubování aplikátoru pro 

pyrotechniku, dovoluje vloņení projektilu do hlavně v hloubce aņ 3 cm bez nutnosti zásahu 

do konstrukce zbraně, viz testy praktické části práce.  
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4 Ranivý účinek expanzních zbraní 

V předchozích kapitolách byly popsány případy nedovolených úprav expanzních 

zbraní včetně jejich moņných následků. Je zřejmé, ņe expanzní zbraň je moņné s různou 

účinností upravit k výstřelu projektilu. Ranivé účinky takovýchto zbraní je třeba posuzovat 

s ohledem na zranění způsobená vrņeným projektilem a jsou v práci uvedeny pouze pro 

dokreslení celkového obrazu k posouzení nebezpečnosti expanzních zbraní.  

V této kapitole jsou popsány ranivé účinky neupravených expanzních zbraní na 

lidský organismus způsobených předevńím tlakem plynů, par a částeček výstřelových 

zplodin. Nejvýznamnějńím parametrem ovlivňujícím ranivý účinek je druh zasaņené tkáně 

a vzdálenost mezi tkání a hlavní zbraně. Expanze plynu ve volném prostoru razantně 

sniņuje tlakový potenciál výstřelových zplodin a s rostoucí vzdálenosti se významně 

sniņuje ranivý účinek. Dalńími faktory ovlivňujícími ranivý účinek expanzních zbraní je 

typ pouņité zbraně a střeliva (tvar hlavně, utěsnění hlavně aj.), individuální fyzické 

dispozice, aktuální stav a věk zasaņené osoby. Nejnáchylnějńí vůči účinkům expanzních 

zbraní jsou děti a osoby vysokého věku.  

V dostupné literatuře jsou často popsány případy suicidálního jednání muņů ve věku 

nad 60 let a u dětí a mladistvých do 18 let věku. Dokonané sebevraņdy jsou častějńí u muņů 

neņ u ņen. Rovněņ platí nárůst procentuálního zastoupení dokonaných sebevraņd 

v suicidálním jednání s růstem věkového průměru. Způsob provedení tzv. „tvrdou 

metodou“ (strangulace, střelná zbraň aj.) bývá u muņů častějńí neņ u ņen [15]. Při pouņití 

expanzní zbraně oběť v neojedinělých případech vystřelí několikanásobně do stejného 

místa, kterým je nejčastěji spánková oblast, krk, srdce, vnitřní strana zápěstí, břicho. [33] 

Nejnáchylnějńí k pońkození účinky expanzních zbraní jsou měkké orgány a tkáně 

citlivé na změnu tlaku. Zvláńtě nebezpečné jsou projevy hydrodynamického efektu, díky 

kterému je „rázová vlna“ umocněna a předávána dalńím orgánům. Hydrodynamický efekt 

je moņné cíleně aplikovat ke zvýńení ranivého účinku. Mezi nejnáchylnějńí tkáně a orgány 

lidského těla vůči účinkům pouņití expanzní zbraně patří [41]: 

 Oko: hrozí popálení, poleptání, perforace rohovky, oční bulvy nebo pońkození 

očnice. 

 Ucho: hrozí perforace uńního bubínku, tlakové poranění struktur středního  

a vnitřního ucha a přenesení tlaku na nitrolební orgány. 
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 Nitrolební orgány: otok mozku nebo krvácení, přenesení tlaku na cévy, dutiny 

nebo obsah očnice.  

 Dýchací cesty: vznik vnitřního pneumotoraxu, distenze stěny průduńkového 

stromu. 

 Srdce: vznik arytmií, zhmoņdění srdeční stěny, tamponáda nebo ruptura myokardu. 

 Nitrobřišní orgány: krvácení stěny střeva či močového měchýře, krvácení  

do dutiny břińní a následný ńok. Hrozí natrņení sleziny, játer nebo ņaludku. 

 Cévy: ruptura cév, trombóza. 

 Nervy: naruńení nervových buněk. 

 Kůže: perforace, oņehnutí, spálení. 

4.1 Ranivý účinek výstřelu expanzní zbraně z absolutní blízkosti 

Pońkození vzniklé střelbou z absolutní blízkosti je typické pro sebevraņedné jednání. 

Předpokládat lze silný přítlak zbraně k části těla, který omezuje únik plynů po stranách ústí 

hlavně a umoņňuje zvýńení energetického působení tlaku plynů. Poranění vzniklá při 

pouņití expanzní zbraně z absolutní blízkosti jsou způsobená mechanickým účinkem 

přítlaku zbraně a tlakovým účinkem usměrněné expanze plynů spolu s přímým působením 

sekundárních projektilů (prachová zrna střeliviny nebo pyrotechnické sloņe, 

nevaporizované krystalky dráņdivé látky, částice nábojky).     

 „Vstřelový“ defekt 

Místo průniku výstřelových plynů koņní tkání. Zda a v jakém rozsahu, či do jaké 

hloubky k průniku dojde, závisí na výstřelovém tlaku a vlastnostech tkáně, které jsou 

ovlivněny také individuálními dispozicemi kaņdého jedince. Významnou roli hrají vnějńí 

podmínky, předevńím okolní teplota. 

 Otisk ústí zbraně 

Otisk je tvořen mnoņstvím drobných trņných ran, oděrek a drobných podkoņních 

krevních výronů. Intenzita otisku je závislá na síle přítisku zbraně vůči kůņi a vzedmutí 

kůņe vyvolaného expanzí plynů v podkoņí. Na vzniku otisku se dále podílí přímý tlak ruky 

střelce, dynamický ráz závěru, opětovný přítlak zbraně po výstřelu a podíl  

černo-prachových částí na ústí zbraně. [41]   
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 Podkožní krevní výron 

V oblasti přitlačení zbraně k měkké tkáni můņe následkem zvýńeného tlaku dojít ke 

vzniku podkoņních výronů. Vznik výronů je úzce spjat i s „blast efektem“ samotného 

výstřelu. Výrony se lińí svým tvarem, velikostí i hloubkou. Hlubńí krevní výrony vznikají 

prudkou expanzí výstřelových plynů v tkáni. [41]  

 Popáleni kůže 

Výbuchová teplota pouņívaných střelivin je v rozmezí 2400 - 3800 °C. Při ústí 

hlavně lze očekávat teploty aņ 1500 °C po dobu 0,1 - 0,5 ms. Podle záznamů z rychloběņné 

kamery, při testech délky výńlehového plamene a doletu částic, byla délka viditelného 

plamene u několika typů zbraní a nábojek v rozmezí od 6 do 28 cm [13]. 

 Lem, známka ožehnutí 

Typické ńedočerné zbarvení kůņe, které vzniká přímým působením výstřelových 

plynů a prachových částic o vysoké teplotě. V případě ņe nedojde k perforaci tkáně, vzniká 

při kolmém přiloņení zbraně známka tvaru pravidelného kruhu. 

 Kouřová dutina 

Kouřová plynová dutina vzniká vniknutím výstřelových zplodin do podkoņí. Objem 

a hloubka dutiny závisí na vlastnostech tkáně, intenzitě a objemu výstřelových plynů  

a částic. Projevuje se typickým znečińtěním tkáně prachovými částicemi, opálením v okolí 

průniku výstřelových zplodin (lem oņehnutí, očazení), případně lokální změnou pigmentu 

hemoglobinu (světlý odstín hemoglobinu na základě přímé reakce s oxidem uhelnatým). 

Kouřový kanál: vznik úzké, dlouhé dutiny s výrazným očazením stěn dutiny. 

Kaverna: vznik objemnějńí dutiny v důsledku vztlaku plynů na přechodu měkké  

a hutnějńí tkáně.   

 Popraskání, lacerace kůže 

Pokud je tlak výstřelových plynů dostatečně silný a po průniku do měkké tkáně 

omezen, např. kosterním podkladem, dochází k vzedmutí měkké tkáně a cípatému 

roztrņení kůņe a podkoņí. Tento efekt se projevuje běņně při střelbě do spánkové krajiny  

a zasaņení ņeber, naopak ojediněle při střelbě v oblasti krku, meziņeberního prostoru nebo 

předloktí. 
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 Periostální známka 

Při kontaktním poranění části těla s plochou kostí můņe dojít k depozici částic 

výstřelu na povrchu kosti. [41] 

 Prachová tetováž 

Poranění kůņe způsobené dopadem hořících, nespálených i spálených prachových 

zrn a dalńích částeček o nízké energii. Jedná se o drobné bodové oděrky, puchýřky na kůņi 

oranņovočervené aņ hnědočerné barvy, které nelze smýt vodou [41]. Běņně je tetováņ 

patrná při volném přiloņení nebo přiloņení ústí hlavně pod úhlem a střelbě z relativní 

blízkosti. Při střelbě z absolutní blízkosti se tetováņ ztrácí v lokální spálenině nebo očazení. 

 Hydrodynamický efekt 

Hydrodynamický efekt umocňuje ranivý účinek expanzních zbraní. Přenosem 

tlakové vlny v kapalném prostředí nebo měkkých tkáních můņe dojít k přenesení rázové 

vlny a nepřímému pońkození hlubńích vrstev nebo vnitřních orgánu (tamponáda srdce, 

krvácení do mozku, vnitřní pneumotorax). 

 Plynová embolie 

Rychlou změnou tlaku dochází k uvolnění plynů z tělních tekutin. Uvolněné plynové 

bublinky se dostávají do krevního oběhu, kde mohou způsobit ucpání cév a zástavu srdce. 

4.2 Ranivý účinek výstřelu expanzní zbraně z relativní blízkosti 

Za relativní vzdálenost je moņné povaņovat takovou vzdálenost, ve které se na 

zranění podílí výstřelové produkty plynové nábojky, přičemņ se nejedná o výstřel z nulové 

(absolutní) vzdálenosti. Podle bezpečnostních pokynů prodejců je za mezní interval moņné 

povaņovat vzdálenost 1 m. Prakticky lze dle prováděných testů za ņivotu nebezpečnou 

povaņovat vzdálenost v řádu jednotek centimetrů.  

Při testech dvou revolverů (RG 89 a RG 59) s nástřelem do 10% ņelatiny byl 

hodnocen ranivý účinek a průchod plynů přes oční bulvu. Testovány byly vzdálenosti  

od 0 do 4 cm. Z výsledků testů vyplývá, ņe při výstřelu z absolutní blízkosti dosahuje 

vytvořena dutina hloubky aņ 6 cm, při výstřelové vzdálenosti 2 cm dosahuje dutina 

hloubky odpovídající průměru oka a při výstřelové vzdálenosti čtyř centimetrů je hloubka 

dutiny cca 16 mm [37].  
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4.3 Poranění horní části trupu 

Výstřel z absolutní blízkosti do meziņeberní oblasti můņe perforovat tkáň  

a zasáhnout vnitřní orgány, které mají zvýńenou krvácivost. V úvahu připadá jak přímé 

pońkození orgánů účinkem výstřelových plynů, tak tlakové pońkození orgánů, které můņe 

vyvolat plynovou embolii, zástavu srdce protrņení stěn vnitřních orgánů a cév. Na obrázku 

4.3.1 je patrné pońkození srdce 21letého muņe, který byl zasaņen přes końili expanzní 

pistoli z absolutní blízkosti do levé časti hrudníku CS nábojkou cal. 8 mm (násilný trestný 

čin). Zásah do měkké oblasti pod 6. ņebrem způsobil otevřenou ránu oválného tvaru 

velikosti 1,3 - 1,6 cm viz obrázek 4.3.2. Tlak výstřelových zplodin způsobil 

hematopneumotorax a natrņení pravé srdeční komory v délce 3 cm; k protrņení osrdečníku 

nedońlo. Následkem zvýńeného tlaku dońlo k tamponádě srdce s uvolněním 250 ml krve  

do perikardiálního prostoru, coņ vedlo ke smrti osoby. [33] 

  

Obr. 4.3.1 Zevní pońkození hrudníku [33] Obr. 4.3.2 Pońkození srdce [33] 

Na vyńńí ohroņení dětí a mladistvých vůči účinkům expanzních zbraní poukazuje 

neńťastný případ úmrtí 13letého chlapce, který se při hře s expanzní zbraní kalibru 8 mm, 

neńťastnou náhodou postřelil z absolutní blízkosti do levé oblasti hrudníku. Přestoņe měl 

chlapec na sobě tenký svetr, końili a tílko, zanechaly výstřelové plyny na těle osoby 

specifické oņehnutí a znečińtění tkáně průměru 6 cm. Tlak plynů způsobil krevní sraņeninu 

velikosti dlaně a protrņení měkké tkáně mezi 4. a 5. ņebrem (průměr 2 cm), odtrņení části 
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levé plicní blány o velikost 10 cm x 4 cm a uvolnění 1,5 l krve do levé pleurální dutiny, 

protrņení osrdečníku v délce 1,5 cm a natrņení vnějńí stěny levé srdeční komory v délce  

2 cm. Smrt nastala následkem vykrvácení. [33] 

4.4 Poranění hlavy a krku 

Hlava obsahuje velké mnoņství citlivých oblastí, měkkých tkání a orgánů, které jsou 

náchylné vůči nadměrnému působení tlaku. Mezi kritická místa patří oblast 

atlantoaxiálního skloubení, spánková krajina, orgány zvukovodu, očnice a její obsah, strop 

dutiny ústní (předevńím měkké patro) a spodina dutiny ústní. Při výstřelu expanzní zbraní 

do dutiny ústní nemusí mít fatální následky pouze perforace tkáně. Hrozí zaduńení, váņné 

termické a tlakové pońkození plic, pońkození dýchacího a trávicího traktu a zanesení 

infekce vedoucí k následné sepsi.  

S ohledem na perforaci lebečních kostí je kritickým místem krajina spánková, 

konkrétně pterion (vzájemné propojení kosti čelní, temenní, spánkové a velkého křídla 

klínové kosti). Snadná aplikace krátké střelné zbraně na danou oblast a obecné povědomí  

o niņńí odolnosti kostí ve spánkové krajině zvyńuje riziko smrtelných následků zneuņití 

expanzní zbraně.  

V odborné literatuře je popsáno několik případů dokonaných sebevraņd 

realizovaných výstřelem z absolutní blízkosti do spánkové oblasti [33, 34, 19, 35].  

Na obrázku 4.4.1 je po preparaci měkkých tkání viditelná fraktura pravé kosti spánkové  

a vpáčení kosterních úlomků ze ńvu čelní a temenní kosti (sutra coronalis). Na obrázku 

4.4.2 je patrné masivní krvácení do pravého spánkového i temenního laloku a otevření 

pravé postranní mozkové komory. Jedná se o případ 87letého muņe, který spáchal 

sebevraņdu výstřelem do pravé spánkové krajiny expanzní pistolí Erma Mod. EGP 55,  

cal. 8 mm, PTB. – Nr. 208. Výstřel z absolutní blízkosti způsobil laceraci kůņe s 6 cm 

rozsáhlou kouřovou dutinou. [33] 
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Obr. 4.4.1 Penetrace lebečních kostí 

(laterální pohled) [33] 

Obr. 4.4.2 Rozsah mozkového traumatu 

(horizontální řez) [33] 

Hlava je zásobována velkým mnoņstvím krve, přičemņ pońkození hlavních cév vede 

k rychlému vykrvácení. Mezi zvláńť citlivé a dostupné cévy patří spánková tepna  

(arteria temporalis) a její větve, které vyņivují příuńní ņlázy a obličejové svalstvo,  

a krkavice (arteria carotis), která odstupuje přímo ze srdeční aorty a přivádí krev  

do mozku. Vnitřní větev krkavice zásobuje mozek a vnějńí větev obličej. Tyto cévy jsou 

chráněny pouze tenkou koņní vrstvou a svalovou hmotou s relativně malým počtem 

svalových vláken.  

Na obrázku 4.4.3 - 4.4.5 jsou fotografie 77letého muņe, který spáchal sebevraņdu 

celkem osmi výstřely nábojek CS z absolutní blízkosti. Vedle těla byly nalezeny dvě 

expanzní pistole, Walther Mod. P88 compact a ME Mod. Para Sport. Obě zbraně byly 

nabity nábojkami CS cal. 9 mm PA Blanc. Jeden z výstřelů mířil do pravé temenní oblasti 

a způsobil laceraci kůņe bez perforace temenní kosti, dalńí výstřel směřoval nad lem oční 

klenby a vedl k otevření vedlejńí nosní dutiny (sinus frontalis). Tři výstřely mířily do pravé 

oblasti krku a způsobily masivní krvácení z krkavice (a. carotis communis), které bylo 

příčinou smrti. Výstřel do spodiny ústní prońel měkkou tkání, aņ k tvrdému patru, které 

bylo proraņeno (obrázek 4.4.4). Výstřelem do místa oblasti vřetenní tepny (a. radialis)  

cca 2,5 cm nad zápěstí levé ruky, dońlo k silnému spálení kůņe a vytvoření podkoņního 

výronu. K perforaci kůņe ani protrņení vřetenní tepny nedońlo, plynová embolie  

nenastala. [33] 
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Obr. 4.4.3 Několikanásobný 

výstřel do pravé strany krku 

[33] 

Obr. 4.4.4 Defekt v tvrdém 

patře (odkrytí měkké tkáně 

spodiny ústní) [33] 

Obr. 4.4.5 Výstřel v oblasti 

vřetenní tepny levého 

zápěstí [33] 

4.5 Poranění končetin 

Nebezpečí fatálních následku při poranění končetin souvisí s pońkozením hlavních 

cév, případně vzniku plynové embolie v krevním řečińti. Extrémním případem je smrt  

20letého muņe při výkonu zaměstnání (ostraha majetku), který neobezřetně manipuloval 

s expanzní pistolí. Při náhodném výstřelu z pistole HS Mod. 5 A, dońlo k zasaņení pravého 

stehna muņe z absolutní blízkosti. Zbraň hlídače byla nabitá střelivem ráņe 8 mm. Tlak 

plynů způsobil na tkáni oválný vstřelový defekt délky cca 1,5 cm na horní straně stehna 

v místě přibliņně 10 cm pod ventrálním zakončením kyčelního lemu. Expanzí plynů v tkáni 

dońlo k roztrņení svalů a vytvoření otevřeného kouřového kanálu do hloubky aņ 6 cm 

v délce 12 cm. Svalovina v okolí kouřové dutiny byla působením oxidu uhelnatého světle 

zbarvená. Příčinou smrti bylo vykrvácení z roztrņené stehenní tepny (a. femoralis). [33] 

4.6 Poranění způsobená výmetem prachových částic 

Ranivému účinku výstřelu expanzní zbraně významně přispívají nedokonalé spálené 

částice výmetné nebo pyrotechnické sloņe a nevaporizované krystaly dráņdivé látky. 

Dopadem částeček na tkáň vzniká typická prachová tetováņ. Zvláńtě nepříznivý poměr 

nedokonale spálené výmetné sloņe mají nábojky plněné černým prachem. Podíl 

nespálených pevných částic tvoří aņ 60 % původní hmotnosti prachové náplně [13]. 
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U nábojek s plastovým kontejnerem můņe při výstřelu dojít k vrņení částeček plastu, 

které zvyńují ranivý účinek výstřelových zplodin. K zabránění roztříńtění plastu je  

v kontejneru fragmentační dráņka. Díky dráņkování dojde při výstřelu k čistému roztrņení 

kontejnerů a sníņení velikosti a mnoņství odtrņených fragmentů. U celokovových nábojek 

je nábojka uzavřena stlačením ústí do tvaru koruny. Specifický tvar minimalizuje odtrņení 

kovových částeček obalu při výstřelu. Dolet částeček výstřelových zplodin lze 

předpokládat na vzdálenost 2 - 3 m. Zasaņení větńími částicemi můņe vést k popáleninám, 

perforaci kůņe, zánětům a zanesení infekce. [13] 

4.7 Poranění způsobená použitím expanzní zbraně jako mechanického 

nástroje 

Pouņití expanzní zbraně k obraně nebo útoku se nemusí omezovat pouze na výstřel 

nábojek. Zbraň je moņno pouņit jako nástroje ke zvýńení ranivého účinku úderu. Váha 

expanzní zbraně se pohybuje v přibliņném rozmezí od 750 g do 1200 g. Ostré hrany se 

nacházejí na dně rukojeti, ústí hlavně, kohoutku a lučíku [33]. Vybrané způsoby vedení 

úderu jsou na obrázku 4.7.1. 

 

Obr. 4.7.1 Moņné způsoby vedení úderu zbraní 

Následkem úderu můņe dojít k pohmoņdění, natrņení a perforaci měkkých částí tkáně 

i vnitřních orgánů, pohmoņdění, nańtípnutí nebo zlomení kostí. Zvláńtě nebezpečné jsou 

cílené údery na hlavu oběti, u nichņ lze při vysokém impulzu síly předpokládat otřes  

a zhmoņdění mozku, proraņení, prasknutí nebo zlomení lebečních kostí. Obecně se na 

pońkození lebky projevuje velikost síly úderného prostředku (rychlost, gradient zrychlení, 

hmotnost), tvar a rozměry prostředku (kinetická energie), tlouńťka kosti, místo na lebce 

(vlastnosti kosti, srůsty aj.), destrukční čas úderu (rezonanční frekvence - u lebky  

1,5 – 4 ms, pro aplikaci velmi tvrdých předmětů). [8] 
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5 Vybrané případy použití expanzních zbraní  

V odborné, převáņně zahraniční literatuře jsou popsány četné případy smrtelných 

zranění způsobených pouņitím expanzních zbraní. Nejčastěji se jedná o případy 

suicidálního jednání. Méně často jde o nehody a zabití. Ve studii profesora Demirciho je 

uveden soupis osmnáctí případů smrtelných následků pouņití expanzních zbraní od roku 

1990 do roku 2009. Z uvedeného soupisu ńlo ve čtrnácti případech o sebevraņdu, ve třech  

o nehodu a v jednom případě o zabití. Z postiņených osob ve věku od 17 let do 77 let se 

jednalo ve dvanácti případech o muņe a v ńesti případech o ņeny, přičemņ výstřel směřoval 

nejčastěji do spánkové krajiny, levé strany hrudníku, po stranách do krku a do úst. [36]  

 Případ 1 [33; případ 7.02] 

Sebevraņda muņe ve věku 27 let výstřelem z absolutní blízkosti do pravé spánkové 

oblasti expanzní pistolí Umarex Mod. G5, cal. 8 mm. V pravé spánkové krajině patrná 

lacerace kůņe v místě vstřelu s roztrņením 3,5 cm x 2,5 cm a ńtěrbinou ve svalu 

spánkovém. Pod místem vstřelu vznikla kouřová dutina. Odńtípnutí kosti spánkové  

cca 1,5 cm x 1 cm a otevření tvrdé plény mozkové vedlo k přímému pońkození čelního 

mozkového laloku a přeneseně k pońkození bazálních ganglií (globus pallidus). 

Příčina smrti: pońkození mozku, vykrvácení. 

  Případ 2 [33; případ 7.22] 

Dokonaná sebevraņda 23leté ņeny výstřelem z absolutní blízkosti pistolí Mod. Reck – 

Government, cal. 9 mm PA, plynovou nábojkou s dráņdivou látkou, do krku z pravé 

strany. Ņena přeņila v hospitalizační péči cca 2 hodiny, přičemņ byla na krku patrná 

ńtěrbina v kůņi s rozsáhlou podlitinou, po krátké době dońlo k masivnímu krvácení. 

Pitva prokázala hlubńí kouřovou dutinu s hlubokou podlitinou a poruńení zevní 

krkavice (a. carotis ext.) v délce 5 mm coņ vedlo k masivnímu krváceni. Příčina smrti: 

vykrvácení.  

 Případ 3 [33, případ 7.26] 

Nehoda při hře: chlapec ve věku 13 let byl postřelen pistolí Röhm Mod. RG 600,  

cal. .22 long z těsné blízkosti do hrudníku přes oblečení (levá strana hrudníku;  

3 - 4 ņebro). Výstřel způsobil roztrņení kůņe délky 4 cm a podkoņní kouřový kanál 

hloubky cca 6 cm. Chlapec přeņil.    
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 Případ 4 [33; případ 7.24] 

Sebevraņda muņe ve věku 58 let. Výstřel z absolutní blízkosti do pravého spánku 

pistolí HS Mod. ME 8 Detective nezpůsobil smrtelné zranění. Dalńí výstřel byl 

směřován do krku v místě atlantoaxiálního skloubení. Výstřel způsobil hluboký 

nálevkovitý defekt a roztrņení krčního svalstva, bez pońkození lebky a krčních obratlů.  

Tlak plynů způsobil horizontální roztrņení tkáně délky 9 cm cca 1 cm nad defektem. 

Slabé krvácení v oblasti malého mozku. Příčina smrti: plynová embolie. 

  Případ 5 [33; případ 7.11] 

Při potyčce dvou muņů na veřejné cestě vystřelil jeden z nich blíņe nespecifikovaným 

revolverem Reck, cal. 9 mm R, ze vzdálenosti několika málo centimetrů druhému 

muņi do oblasti levého oka. Výstřel způsobil prasknutí očního bulbu, zlomeninu 

čichové kosti, zlomeninu přední stěny vedlejńí dutiny nosní (sinus frontalis). Muņ 

přeņil se ztrátou levého oka. 

 Případ 6 [33; případ 7.14] 

Smrt muņe ve věku 21 let, postřeleného neńťastnou náhodou při hře s domnělé 

nenabitým revolverem Weihrauch Mod. HW 94, cal. 9 mm R. Oběť zemřela na místě. 

Výstřel z absolutní blízkosti do krku na levé straně způsobil defekt s vytvořením 

kouřové dutiny dosahující krčních obratlů, charakteristický  lemem oņehnutí  

a podlitiny v okolí cca 5 cm x 8 cm, frakturu jazylky, rupturu vnějńí krkavice  

(a. carotis et.) a vnitřní hrdelní ņíly (v. jugularis int.), otevření hrtanové části hltanu 

(hypopharynx). Příčina smrti: vykrvácením, vdechnutí krve. 

 Případ 7 [33 případ 7.03] 

Smrt muņe ve věku 49 let. Dokonaná sebevraņda výstřelem do pravé spánkové krajiny 

z absolutní blízkosti expanzní pistolí Melcher Mod. ME 8 Combat, cal. 8 mm za 

pouņití CS nábojek. Výstřel způsobil hvězdicovitou laceraci tkáně, tlak plynů vytvořil 

pod pokoņkou kouřovou dutinu velikosti 12 cm x 8 cm. V místě defektu dońlo 

k tříńtivé fraktuře na spojení kosti klínové a čelní (ossa sphenoidale et frontale), 

odńtípnutí kousků pravé očnice, plońné krvácení pravé mozkové hemisféry a trņná 

poranění tkáně v předním mozkovém laloku. Příčina smrti: centrální selhání 

mozkových funkcí. 
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5.1 Vybrané případy z České a Slovenské republiky 

Z mediálních zpráv je moņné se dočíst o častých incidentech pouņití expanzních 

zbraní s negativními následky. Nezřídka se jedná o pouņití expanzní zbraně v rozporu  

se zákonem, osobou v podnapilém stavu, která v důsledku sníņené soudnosti manipuluje se 

zbraní na veřejnosti nebo agresivně prosazuje svou vůli střelbou bez konkrétního cíle. 

V několika případech bylo zaznamenáno pouņití expanzní zbraně proti přísluńníkům 

ozbrojených bezpečnostních sborů poté, co byli přivolání na místo, kde osoba se zbraní 

páchala výtrņnosti nebo zbraň pouņívala jako donucovacího prostředku.  

Z vyhledaných dvaceti případů z celé ČR, o kterých píńí média v rozmezí  

let 2009 – 2015, ńlo majoritně o pouņití zbraně k páchání trestné činnosti, a to: výtrņnictví, 

vydírání, loupeņí, nedovoleného ozbrojování (upravené expanzní zbraně k výstřelu 

pevného projektilu). Mezi nejčastějńí následky spojenými přímo s výstřelem expanzní 

zbraní patří lehká poranění obličeje a očí, při výstřelu z menńí neņ bezpečné vzdálenosti. 

Vzhledem k autorským právům nejsou konkrétní případy z médií přímo uvedeny. 

Dostupné případy z policejního serveru včetně stručného popisu jsou uvedeny v příloze 2. 

Níņe uvedené případy jsou výběrem soudně lékařské praxe odborných ústavů  

České a Slovenské republiky.   

 Případ 1 [25] 

Oběť: muņ 20 - 30 let 

Následek použití zbraně: 

 Lehké poranění obličeje (prachová tetováņ), viz obrázek 5.1.1 

 Směr výstřelu:  

  Výstřel směřoval do obličeje, mimo osu oka, ze vzdálenosti cca 15 cm.   

Popis události:  

Po opuńtění restauračního zařízení byl muņ přepaden skupinkou útočníků. 

V sebeobraně vytáhl muņ drņený expanzní revolver s pepřovými náboji, který mu 

byl zkuńenějńími útočníky odejmut a v zápětí pouņit proti oběti, výstřelem  

do obličeje ze vzdálenosti cca 15 cm. Výstřel způsobil muņi lehké poranění obličeje 

s patrnou prachovou tetováņí. Na pravé straně obličeje byla prachová zrna 

odstraněna kosmetickými postupy (stále patrné drobné zjizvení). [25] 
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Obr. 5.1.1 Muņ zasaņený výstřelem z expanzního revolveru: případ 1 [25] 

 Případ 2 [24] 

Oběť: Ņena 60 let 

Následek použití zbraně: 

Povrchové zranění, vznik pohmoņděnin, spálení kůņe, lokální krvácení. 

Směr výstřelu: 

 Absolutní blízkost - spánková krajina, levá spodní část hrudníku, dutina ústní.    

Popis události: 

60letá ņena byla nalezena mrtvá ve své posteli přikrytá dekou. Vedle ņeny byla 

nalezena expanzní pistole Umarex mod. GPDA cal. 9 mm PA Blanc, několik 

plynových nábojek a mnoņství léků, předevńím antipsychotik a analgetik 

(Alprazolamum, Citalopram, Prometazin, Diazepam aj.). Na oběti byli patrné 

následky střelby expanzní zbraní z absolutní blízkosti v levé spodní části hrudníku 

(přes oblečení), pravé spánkové krajině a ústech (výtok krve z nosních dutin). 

Případ ńetřen jako dokonaná sebevraņda. Policií bylo rozhodnuto o provedení pitvy, 

která vyloučila střelná zranění jako příčinu smrti. V obsahu ņaludku byly spolu  

s krví nalezeny natrávené tablety a Tramabene (kapky s analgetickým účinkem). 

Jako příčina smrti byla potvrzena intoxikace. [24] 

Popis střelného zranění: 

Vstřelový defekt v pravé spánkové krajině: Perforace měkké tkáně (kůņe, 

podkoņního vaziva a spánkového svalstva). Vytvoření rozsáhlé kouřové dutiny 

s nepravidelnou lacerací tkáně. Faktická absence měkké tkáně v bezprostřední 

blízkosti vstřelového defektu. Lebeční kosti nepońkozeny se zachováním celistvosti. 

Blíņe obrázek 5.1.2, 5.1.3 a příloha 3.  
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Obr. 5.1.2 Vstřel pravé spánkové 

krajiny: případ 2 [24] 

Obr. 5.1.3 Vstřel pravé spánkové krajiny 

(odstranění měkké tkáně): případ 2 [24] 

Vstřelový defekt v dutině ústní: Lacerace měkké tkáně horního patra, 

pohmoņdění okolí vstřelu i vnitřní strany lící, stopy prokrvácení rtů a sliznic. Blíņe 

viz příloha 3.  

Výstřel do levé dolní části hrudníku: Výstřel z absolutní blízkosti přes vrstvu 

textilu způsobil abrazi a spálení kůņe oválného tvaru. Zhmoņdění hrudní stěny 

v okolí známky oņehnutí rozsahu cca 10 cm x 4,5 cm. Blíņe obrázek 5.1.4, 5.1.5  

a příloha 3. 

  

Obr. 5.1.4 Vstřel do hrudníku: případ 2 [24] Obr. 5.1.5 Vstřel do hrudníku oņehnutí 

kůņe: případ 2 [24] 
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6 Praktická část práce 

Na základě informací dostupných z médií, odborné literatury, praxe soudních ústavů 

a kriminalistů lze konstatovat, ņe pouņití expanzní zbraně v rozporu s bezpečnostními 

pokyny můņe vést ke smrtelnému poranění. Toto tvrzení předkládají autoři ve svých 

knihách a je doloņeno mnoņstvím studií a vědeckými články na dané téma (viz uvedená 

literatura, výńe uvedené případy aj). Základní tvrzení o smrtelných účincích pouņití 

expanzní zbraně lze povaņovat za východisko praktické části této práce, kde je toto tvrzení 

východiskem pro stanovení základní hypotézy studie. Z teoretické části práce a dostupných 

informací lze konstatovat, ņe na případný smrtelný účinek mají nejvýznamnějńí vliv 

vlastnosti postiņené tkáně. Z technického hlediska lze za nejvýznamnějńí faktor povaņovat 

vzdálenost ústí hlavně od lidské tkáně při výstřelu, podíl částic (projektilů v proudu plynu) 

a typ zbraně, respektive těsnost a konstrukce, která ovlivňuje výslednou energií výtoku 

plynů na ústí atrapy hlavně. Dalńími důleņitými faktory jsou: tvar a průřez atrapy hlavně, 

pouņitý typ střeliviny, teplota aj. 

Uvedený faktor vzdálenosti je pro dalńí studii rozhodující. Ke smrtelným zraněním 

dochází téměř výhradně v důsledku výstřelu z absolutní blízkosti, ať jiņ se jedná o nehodu, 

pokus o vraņdu nebo nejčastěji suicidální jednání, viz kapitola 4, 5. [33, 37, 14, 36]  

Z výńe uvedeného je specifikován hlavní cíl praktické části práce: posouzení 

ranivého účinku při pouņití expanzní zbraně výstřelem z absolutní blízkosti. Mimo jiné je 

posuzován ranivý potenciál expanzní zbraně při výstřelu předně nabitého projektilu. 

Základní hypotéza je konkretizována do níņe uvedené formy. 

Základní hypotéza:  Střelba z expanzní zbraně do lidského těla může při 

výstřelu z absolutní blízkosti způsobit smrtelná zranění.  

Expanzní zbraně jsou na trhu dostupné ve dvou základních formách krátkých 

palných zbraní: pistole a revolver. Úprava expanzní zbraně pro výstřel kulového náboje je 

přes zákonné podmínky uvádění na trh moņná, viz kapitola 3. 3. V některých případech lze 

kulovým nábojem předně nabít neupravenou atrapu hlavně expanzní zbraně. Typ a druh 

plynových nábojek je omezen zákonnými podmínkami, které vedou ke sníņení ranivého 

potenciálu. Základní rozdělení střeliva vychází z typu nábojek dle C. I. P. s definovanou 

energií střeliva v provedení pro pistole nebo revolvery, viz příloha 1. Maximální moņný 

pracovní tlak pro expanzní akustické zbraně se pohybuje v rozmezí 25 – 50 MPa, pro 
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expanzní zbraně obranné se jedná o interval 40 – 120 MPa. Pracovní tlak střeliva nesmí 

překročit uvedenou mez, aby nedońlo k pońkození hlavně. Vhodnou volbou a mnoņstvím 

prachu lze dosáhnout poņadovaného výkonu [26].  

Dalńí rozdělení je moņné dle výstřelového efektu: dráņdivý účinek, světelný účinek, 

akustický účinek a vzájemná kombinace uvedených, viz kapitola 3. Vzhledem k mnoņství 

typů zbraní, tvarů atrap hlavně a druhu plynových nábojek jsou dále specifikovány 

pracovní hypotézy zohledňující omezený výběr zbraní a střeliva. Ověření hypotéz je 

realizováno provedením tří druhů testů se zaměřením na srovnání účinků vybraných druhů 

nábojek a zbraní, ověření moņnosti odpálení kulového projektilu bez úpravy konstrukce 

zbraně a ověření ranivého účinku vybraného druhu plynových nábojek na vzorcích 

srovnatelných vlastností s lidskou tkání. 

Pracovní hypotéza 1: Omezením úniků plynu mimo hlavní proud expanze 

plynných produktů výstřelu se zvýší ranivý potenciál 

výstřelu z expanzní zbraně. 

Pracovní hypotéza 2: Účinnost výstřelu z expanzní zbraně je ovlivněna typem 

použité plynové nábojky. 

Pracovní hypotéza 3: Vyšší ranivý potenciál výstřelu se uplatní při silném 

přitlačení ústí zbraně k testovanému vzorku. 

Pracovní hypotéza 4: Vsazením projektilu do atrapy hlavně lze způsobit zástřel. 

6.1 Test potenciálního ranivého účinku expanzní zbraně 

 Cíl testu: Porovnání účinku vybraných typů nábojek a zbraní na testovacím materiálu 

při výstřelu z absolutní blízkosti za pouņití středně silného a silného přítlaku. 

 Teoretická východiska provedení testu: Dle zkuńebních nástřelů různého druhu 

nábojek byl výsledný terminální projev střeliva vņdy rozdílný. Vzájemné srovnání 

účinku nábojek je výchozím předpokladem pro stanovení nebezpečnosti expanzní 

zbraně.    

 Vnější podmínky: Teplota pro testování byla zvolena na 20 °C. Vzhledem k nízkým 

atmosférickým teplotám v době testování, bylo stanovených podmínek docíleno 

vytvořením izolovaného boxu s vyhříváním ve spodní části. Při předběņném testování 
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za teplot 0 – 5 °C nedocházelo na vzorcích k plastické deformaci ale k odńtěpení  

a rozpraskání hmoty bez moņnosti přímého srovnání účinku. 

 Výběr testovacího materiálu: Jako testovací materiál bylo zvoleno mýdlo  

se schopností plastické deformace hmoty pří expanzí plynů z ústí zbraně, viz příloha 4. 

 Výběr zbraní: Hlavní kritérium pro výběr zbraně bylo osazení zbraně nábojkami ráņe 

9 mm, které u expanzních zbraní v současné době převládají, cenová dostupnost, 

dostupnost skladem v navńtívených kamenných prodejnách, doporučení uņivatelů 

expanzních zbraní a rozńířený typ atrapy hlavně, který je společný pro větńí mnoņství 

prodávaných expanzních zbraní. 

o Expanzní pistole: ZORAKI 917 T 

o Expanzní revolver: EKOL Viper 4,5“ 

 Výběr plynových nábojek: Na základně rozńířenosti, dostupnosti, četnosti prodeje, 

dle doporučení prodejců a uņivatelů expanzních zbraní byly vybrány nábojky čtyř 

druhů pro pistoli i revolver. Podrobnějńí popis nábojek po delaborci, viz příloha 4.1. 

o Nábojky s dráždivou látkou CS (80 mg) a PV (45 mg) firmy Wadie 

o Nábojky se světelným efektem Flash – Defence firmy Wadie 

o Nábojky s akustickým efektem firmy Sellier & Bellot 

 Popis průběhu testu:  V krátkých časových intervalech bylo testováno 6 vzorků, pro 

kaņdý druh nábojky za pouņití expanzní pistole - vņdy 4 se středně silným přítlakem  

a 2 se silným přítlakem zbraně. Celkem bylo testováno 24 vzorků pro střelbu 

z absolutní blízkosti. U expanzního revolveru byl na základě zkuńebních testů omezen 

počet testovaných nábojek na 2 výstřely z kaņdého druhu pouze pro silný přítlak ústí 

zbraně. Po střelbě byl vizuálně zhodnocen stav testovacího vzorku. Významné 

anomálie a parametry vzniklého defektu byly měřeny posuvným měřítkem  

a zaznamenány v sumarizačních tabulkách, viz tabulka 6.1.1.1 – 6.1.1.4. V případě 

vzniku hlubńí kaverny byl měřen objem vstřikem vody do dutiny injekční stříkačkou 

(stupnice  

0,5 ml). Po zápisu hodnot a stavu, byla dutina vyplněna silikonem pro dalńí hodnocení. 

Příčným řezem vzorku s kavernou byly odlitky odstraněny a průřez fotograficky 

zdokumentován. Bližší popis použitých prostředků, vzorků, postupů a výsledků 

viz příloha 4. 
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 Výsledky testů - sumarizační tabulky testů: níņe uvedené tabulky 6.1.1.1 – 6.1.1.4 

v kapitolách 6.1.1 a 6.1.2 obsahují v přehledu nejdůleņitějńí informace o pońkození 

testovacího vzorku mýdla způsobeného výstřelem plynových nábojek z absolutní 

blízkosti. Kaņdý vzorek je označen indexem V1 – V6 (případně V1 a V2 pro expanzní 

revolver). Nejvýznamnějńím parametrem charakterizujícím potenciální účinek na 

ņivou tkáň je objem a hloubka vzniklé kaverny. Pro komplexnost prezentace výsledků 

a moņnost vzájemného srovnání, můņe být uvedení některých hodnot irelevantní, 

v takovém případě je daná hodnota označena symbolem „x“.  

6.1.1 Výsledky testů pro expanzní pistoli ZORAKI 917 T 

Následující tabulky 6.1.1.1 – 6.1.1.4 prezentují výsledky testů střelby do vzorku 

mýdla z absolutní blízkosti pro expanzní pistolí ZORAKI 917 T. 

 Tabulka 6.1.1.1: nábojky s akustickým efektem AC 

 Tabulka 6.1.1.2: nábojky se světelným efektem FD 

 Tabulka 6.1.1.3: nábojky s dráņdivým efektem CS 

 Tabulka 6.1.1.4: nábojky s dráņdivým efektem PV 

Téměř výhradně dońlo u vńech 24 vzorků ke vzniku kouřové dutiny s různou 

hloubkou a rozdílným stupněm deformace stěn kaverny. Ilustrační fotografie z testů 

zobrazují vznik defektu při pouņití CS nábojek, viz obrázek 6.1.1.1 a 6.1.1.2. Slovní popis 

včetně obrazové dokumentace vńech vzorků viz příloha 4.1. 

  

Obr. 6.1.1.1 Vzorek V1 (CS): čelní pohled Obr. 6.1.1.2 Vzorek V1 (CS): kolmý řez 

na osu výstřelu 
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 Poznámka k tabulkám 6.1.1.1 – 6.1.1.4:  

Pro lepńí orientací v tabulkách jsou na obrázku 6.1.1.3 schematicky znázorněny 

hodnoty zaznamenané v sumarizačních tabulkách. 

 

Obr. 6.1.1.3 Schématické znázornění vybraných hodnot z tabulek 

 Způsob indexování povrchové abraze a prachového zanesení:   

* 1 nesouvislé odńtěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 

2 souvisle odńtěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý 

reliéf) 

3 vytvoření hrubozrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 

+ viditelné krátery vytvořené větńími částicemi 

** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 

2 souvislejńí vrstva světlých prachových částic 

3 souvislejńí vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větńí 

sazové částice  

4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 

+ větńí částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, 

kov, plast) 
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 Sumarizační tabulky:   

Tab. 6.1.1.1 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky AC) 

 

 

Tab. 6.1.1.2 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky FD) 

 

 

 

9 mm PA Blanc Typ zbraně:

Sellier & Bellot: AC

V1 V2 V3 V4 V5 V6

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

Hloubka [mm] 11 4 12 10 17 13 17 4 11,2

 Objem [ml] 0,8 0,15 0,6 0,6 1,8 1,6 1,8 0,2 0,9

Průměr lemu max *mm+ 13 11 18 14 17 19 19 11 15,3

3+ 3 3+ 3+ 3+ 3 3+ 3 x

4 2 2+ 2+ 4 2 2+ 2 x

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

0,5 0 0,5 0,5 2 1 2 0 0,8

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

Levá 0 0 1 0 1 0 1 0 0,3

Pravá 0,5 0 0 0,5 0 3 3 0 0,7

3 0 1 1 2 4 4 0 1,8

Typ střeliva:

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní strany *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vzedmutí lemu vstřelového defektu *mm+:

Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak Silný přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

9 mm PA Blanc Typ zbraně:

Wadie: FD

V1 V2 V3 V4 V5 V6

NE ANO ANO NE ANO ANO x x x

Hloubka [mm] 0 3 2 0 9 12 12 0 4,3

 Objem [ml] 0 0,15 0,1 0 0,65 1,4 1,4 0 0,4

Průměr lemu max *mm+ 10 10 14 10 16 17 17 10 12,8

3 3+ 3+ 3 3+ 3+ 3+ 3 x

2+ 2+ 1+ 2+ 2+ 2+ 2+ 1+ x

ANO NE ANO NE ANO NE x x x

NE 0 0 NE 0 1 1 0 0,3

NE NE NE NE NE ANO x x x

Levá 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,1

Pravá 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

0 0 0 1 1 0,5 1 0 0,4

Silný přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní strany *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vzedmutí lemu vstřelového defektu *mm+:

Typ střeliva:
Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak
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Tab. 6.1.1.3 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky CS) 

 

 

Tab. 6.1.1.4 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky PV) 

 

 

  

9 mm PA Blanc Typ zbraně:

Wadie: CS

V1 V2 V3 V4 V5 V6

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

Hloubka [mm] 22 17 19 20 22 26 26 17 21,0

 Objem [ml] 2,9 1,7 2,3 2 4 5,5 5,5 1,7 3,1

Průměr lemu max *mm+ 22 23 20 20 23 23 23 20 21,8

3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3 x

4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4 4 x

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

6 2 3 3 4 6 6 2 4,0

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

Levá 0,5 1,5 0 0,5 1,5 1 1,5 0 0,8

Pravá 2 0,5 2,5 1 1 1 2,5 0,5 1,3

3 4 1 1 2 4 4 1 2,5

Střední přítlak Silný přítlak

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Typ střeliva:
Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Vybočení hmoty na zadní strany *mm+:

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vzedmutí lemu vstřelového defektu *mm+:

9 mm PA Blanc Typ zbraně:

Wadie: PV

V1 V2 V3 V4 V5 V6

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

Hloubka [mm] 12,5 11 11 10 18 11 18 10 12,3

 Objem [ml] 0,9 0,7 0,6 0,8 1,8 1,5 1,8 0,6 1,1

Průměr lemu max *mm+ 18 19 20 20 22 21 22 18 20,0

3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ x

3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ x

ANO ANO ANO ANO ANO ANO x x x

1 0,8 0,8 0,7 1 1 1 0,7 0,9

NE ANO ANO NE ANO ANO x x x

Levá x 0 0,9 x 0 0 0,9 0 0,2

Pravá x 1,1 0 x 1,8 1,5 1,8 0 1,1

0,5 1 1,2 1,6 1,5 4 4 0,5 1,6

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní strany *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vzedmutí lemu vstřelového defektu *mm+:

Typ střeliva:
Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak Silný přítlak
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6.1.2 Výsledky testů pro expanzní revolver EKOL Viper 4,5 ” 

Následující tabulky 6.1.2.1 – 6.1.2.4 prezentují výsledky testů střelby do vzorku 

mýdla z absolutní blízkosti pro expanzní revolver EKOL Viper 4,5” 

 Tabulka 6.1.2.1: nábojky s akustickým efektem AC 

 Tabulka 6.1.2.2: nábojky se světelným efektem FD 

 Tabulka 6.1.2.3: nábojky s dráņdivým efektem CS 

 Tabulka 6.1.2.4: nábojky s dráņdivým efektem PV 

Na ņádném ze vzorků nedońlo k vytvoření kouřové dutiny. Vstřelový defekt byl 

omezen pouze na povrchovou abrazi hmoty v místě kontaktu hlavně. Na obrázku 6.1.2.1  

a 6.1.2.2 je pro ilustraci uveden defekt způsobený výstřelem CS a AC nábojek. Slovní 

popis včetně obrazové dokumentace jednotlivých vzorků viz příloha 4.2. 

 

Obr. 6.1.2.1 Vzorek V1 (CS): čelní pohled  

 

Obr. 6.1.2.2 Vzorek V2 (AC): čelní pohled  
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 Poznámka k tabulkám 6.1.2.1 – 6.1.2.4:  

Pro lepńí orientací v tabulkách jsou na obrázku 6.1.2.3 schematicky znázorněny 

hodnoty zaznamenané v sumarizačních tabulkách.  

 

Obr. 6.1.2.3 Schématické znázornění vybraných hodnot z tabulek 

 Způsob indexování povrchové abraze a prachového zanesení:   

* 1 nesouvislé odńtěpení povrchu, bez průniku nebo jen mělkým průnikem 

částic pod povrch 

2 souvisle odńtěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý 

reliéf) 

3 vytvoření hrubozrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 

+ viditelné krátery vytvořené větńími částicemi 

** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 

2 souvislejńí vrstva světlých prachových částic 

3 souvislejńí vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větńí 

sazové částice  

4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 

+ větńí částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, 

kov, plast) 
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 Sumarizační tabulky:   

Tab. 6.1.2.1 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky AC) 

 

Tab. 6.1.2.2 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky FD) 

 

  

9mm x 17/  380R Blanc Typ zbraně:

Sellier & Bellot: Start Cup (AC)

V1 V2 

NE NE x x x

1+ 1 1+ 1 x

11 11 11 11 11

3+ 3+ 3 3 3

NE ANO x x x

NE NE x x x

NE NE x x x

0 0 0 0 0

Pozorovaný jev
Střední přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Průměr defektu s abrazí *mm+:

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Typ střeliva:
Revolver Ekol Viper 4,5"

Index vzorku

Max Min Prům

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní straně *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vystoupení lemu vstřelového defektu *mm+:

9 mm R Blanc Typ zbraně:

Wadie: FD

V1 V2 

NE NE x x x

1 1 1 1 1

11 11 11 11 11

2+ 2+ 2 2 2

ANO NE x x x

NE NE x x x

NE NE x x x

0 0 0 0 0

Typ střeliva:
Revolver Ekol Viper 4,5"

Index vzorku

Max Min Prům

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní straně *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vystoupení lemu vstřelového defektu *mm+:

Pozorovaný jev
Střední přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Průměr defektu s abrazí *mm+:

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**
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Tab. 6.1.2.3 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky CS) 

 

Tab. 6.1.2.4 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky PV) 

 

 Zhodnocení výsledků testů: 

Ve vńech provedených testech byl kvalitativně posouzen účinek pouņití daného typu 

střeliva. Výsledky jsou doloņeny orientačním měřením. Z předchozích informací  

a předběņných testů byl stanoven předpoklad, ņe vybraný revolver EKOL Viper 4,5“ má 

při výstřelu stejného druhu střeliva niņńí ranivý potenciál neņ testovaná expanzní pistole 

ZORAKI 917 T. Tento předpoklad vychází z pracovní hypotézy 1 a podle výsledků testu 

se potvrdil u vńech druhů testovaných nábojek. U vńech vzorků pouņití expanzní pistole, 

s výjimkou V1 a V2 pro nábojky typu Flash – Defence, dońlo v místě vstřelového defektu 

k vytvoření kouřové dutiny o objemu 0,15 – 5,5 ml. Přičemņ k jednoznačně 

nejvýraznějńímu pońkození vzorku docházelo v případě pouņití expanzní pistole 

9 mm R Blanc Typ zbraně:

Wadie: FD

V1 V2 

NE NE x x x

1 1 1 1 1

11 11 11 11 11

2+ 2+ 2 2 2

ANO NE x x x

NE NE x x x

NE NE x x x

0 0 0 0 0

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Průměr defektu s abrazí *mm+:

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní straně *mm+:

Typ střeliva:
Revolver Ekol Viper 4,5"

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vystoupení lemu vstřelového defektu *mm+:

9 mm R Blanc Typ zbraně:

Wadie: PV

V1 V2 

NE NE x x x

1 1 1 1 x

9 10 10 9 9,5

3+ 3 3 3 3

ANO ANO x x x

NE NE x x x

NE NE x x x

0 0 0 0 0

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty na zadní straně *mm+:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vystoupení lemu vstřelového defektu *mm+:

Pozorovaný jev
Střední přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

Povrchová abraze (index 1-3, +):*

Průměr defektu s abrazí *mm+:

Zanesení prachovými částicemi (index 1-4,+):**

Typ střeliva:
Revolver Ekol Viper 4,5"

Index vzorku

Max Min Prům
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v kombinaci s plynovými nábojkami CS, kdy byla vytvořena u vńech vzorků dutina 

hloubky 17 – 26 mm. Pouņití expanzní pistole s plynovými nábojkami  PV, vedlo ve vńech 

případech k vytvoření defektu s dutinou hloubky 10 – 18 mm. Při střelbě expanzní pistolí 

s akustickými nábojkami dońlo ve vńech případech k vytvoření dutiny o objemu  

0,15 - 1,8 ml. Pouņití expanzní pistole s nábojkami FD vedlo k vytvoření dutiny pouze  

ve čtyřech případech z ńesti testovaných. U nábojek FD se projevil největńí rozdíl mezi 

pońkozením při přiloņení zbraně se středně silným a silným přítlakem. Silný přítlak  

se projevil u obou vzorků vznikem kaverny hloubky 9 mm a 12 mm.  

Z výsledků testů lze jednoznačně potvrdit pracovní hypotézu 3 - závislost pońkození 

vzorku na síle přítlaku. Objem vzniklé dutiny při přiloņení zbraně se silným přítiskem 

(maximum pro CS nábojku 5,5 ml, minimum pro FD nábojku 0,65 ml), byl ve vńech 

případech testovaných vzorků stejného druhu větńí, neņ objem dutiny vzniklé přiloņením 

zbraně se středně silným přítlakem (maximum pro CS nábojku 2,9 ml, minimum pro FD 

nábojku 0 ml). Pouņití expanzního revolveru nevedlo v ņádném z případů z celkem osmi 

testovaných vzorků ke vzniku dutiny. Pońkození bylo vņdy jen povrchové s abrazí  

do hloubky max. 1 mm. Vzájemné srovnání účinku pouņitých nábojek pro revolver je 

omezeno na hodnocení intenzity abraze a očazení povrchu vzorků. K nejvýraznějńímu, 

souvislému očazení povrchu dońlo v případě testování CS nábojek s náplní účinné látky  

80 mg. Méně výrazné, souvislé zčernání povrchu je patrné při pouņití nábojek s náplní 

účinné látky 45 mg látky PV. Méně výrazné, nesouvislé zčernání, které je soustředěné 

pouze do blízkého okolí defektu je patrné u nábojek FD. Textura očazení je v případě 

pouņití AC nábojek patrně světlejńí a obdobě jako u FD nábojek soustředěna do blízkého 

okolí defektu.  

S ohledem na výńe uvedená fakta a výsledky měření, lze jednoznačně konstatovat, ņe 

potenciálně nejnebezpečnějńím střelivem z testovaných vzorků za daných podmínek jsou 

CS nábojky typu 9 mm PA Blanc v kombinaci s expanzní pistolí.  S ohledem na 

ekonomickou náročnost tesů byl volen omezený počet testovaných zbraní i nábojek. 

Jednoznačnost výsledků nelze proto generalizovat a odvodit z nich obecně platnou tézi.  

Ze stejného důvodu lze potvrzení pracovní hypotézy 2 o potenciální účinnosti omezit 

pouze na vybraný soubor testovaných vzorků, kde se nábojky s látkou CS projevovaly jako 

potenciálně nejúčinnějńí. Nicméně pro stanovení obecného tvrzení by bylo nutné rozńířit 

testovaný soubor jak v počtu, tak druhu testovaných nábojek a zbraní.  
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K jistému zobecnění můņeme přistoupit v souvislosti s technickou konstrukcí 

expanzní pistole a expanzního revolveru. Lze konstatovat, ņe expanzní pistole obdobné 

ráņe a typu atrapy hlavně, jaká byla pouņita při testech, bude mít vyńńí ranivý potenciál neņ 

expanzní revolver odpovídající svou konstrukcí revolveru typu EKOL Viper 4,5”. 

 Za potenciálně nejnebezpečnější, dle výsledku testů, lze označit použití CS 

nábojek 80 mg v kombinaci s expanzní pistolí ZORAKI 917 T. 

 Pracovní hypotéza 1:  přijetí hypotézy  

 Pracovní hypotéza 2:  přijetí hypotézy 

 Pracovní hypotéza 3:  přijetí hypotézy  

6.2 Test potenciálního ranivého účinku kulového náboje 

 Cíl testu: Určení relevantních balistických údajů projektilu předně nabitého do 

expanzní pistole ZORAKI 917 T za účelem zjińtění potenciálního ranivého účinku 

projektilu.  

 Teoretická východiska provedení testu: Na základě případů, kdy bylo ke zvýńení 

ranivého účinku expanzní zbraně pouņito upravené konstrukce zbraně nebo střeliva, 

pyrotechnického prostředku nebo vloņeného projektilu do neupravené zbraně, je 

v následující části posuzován potenciál ranivého účinku vystřeleného projektilu.  

Účinnost střely lze stanovit na základě několika kritérií, např. dle hybnosti - 

„Relative Stopping Power“ (RSP), energie střely – „Stopping Power“ (StP) nebo 

„Power Index Rating“ (PIR). Uvedené metody zohledňují mimo jiné ráņi i tvar 

střely. Tvar střely má zásadní vliv na ranivý účinek, který je vńak značně 

individuální. Lze předpokládat, ņe střela s vysokou účinností nemusí mít vņdy 

vysoký ranivý účinek. Za jistých okolností nemusí zanechat střela s vysokou 

účinností na zasaņeném objektu závaņnějńí následky. Oproti tomu u střely s malou 

účinností nelze, aņ na ojedinělé výjimky, očekávat vysoký ranivý účinek.  

Pro orientační posouzení budou výsledky testu porovnány s obecně přijímanými 

mezními hodnotami energetického zatíņení průřezu střely. Limitní hodnota 

energetického zatíņení průřezu střely pro penetraci kůņe je stanovena na 0,1 J/mm
2
. 

Jedná se o experimentálně zjińtěnou, prahovou hodnotu, která určuje, ņe střela 

s niņńím energetickým zatíņením průřezu neņ je 0,1 J/mm
2
 můņe proniknout kůņi 
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s pravděpodobností menńí neņ 5 %. Limitní hodnota energetického zatíņení průřezu 

střely pro oční bulvu je stanovena na 0,06 J/mm
2
, tato hodnota je vyjádřená 

průměrem a za relativně bezpečné, je proto moņné povaņovat pouze sférické 

projektily, které dosahují nejvýńe 50 % uvedené hodnoty. [13, 26, 33, 14]   

 Vnější podmínky: Testy byly prováděny za vnějńí teploty 7,2 – 8,4 °C, 

atmosférického tlaku 1010, 5 hPa, relativní vlhkosti 65 % a relativního bezvětří. 

 Použité materiály, přístroje a zařízení:  

o Chronograf:  Shooting Chrony, model Gama 

o Laboratorní váhy: SCALTEC SBC 51 

o Posuvné měřítko:  analogové 

o Expanzní pistole: ZORAKI 917 T 

Výběr zbraně viz předchozí kapitola. Pistole byla upřednostněna před 

revolverem pro prokazatelně vyńńí destruktivní účinky na vzorcích mýdla 

v předchozím testu. 

o Plynové nábojky: AC (akustické), FD (Flash), CS (80 mg), PV (45 mg)  

o Projektil: Ocelové kuličky z delaborovaného loņiska.  

Hmotnost 1,04 g, průměr 6,3 mm. Výběr projektilu dle průměru hlavně  

a snadné dostupnosti. 

 Popis průběhu testu: V prostorách venkovní střelnice byl sestaven chronograf na 

stativu v místě chráněném před účinky větru. Expanzní pistole byla přednabita 

plynovou nábojkou současně s předně nabitým projektilem. Projektil byl vloņen 

ústím hlavně do hloubky cca 2 cm a před vloņením obalen vrstvou celulózy, která 

slouņí k ukotvení a lepńímu utěsnění projektilu v hlavni. Aby byl omezen počet 

chybných záznamů na prvním optickém hradle zapříčiněných výtokem plynů  

a rozstřelem celulózy, byla volena výstřelová vzdálenost ústí hlavně cca 20 cm od 

prvního optického hradla chronografu, viz obrázek 6.2.1. Vzhledem k větńí 

vzdálenosti a nepřesné dráze letu projektilu, docházelo k odchýlení střely z měřené 

oblasti a četnému chybovému hláńení na druhém optickém hradle chronografu.  

Pro dosaņení minimálního počtu ńesti bezchybných měření bylo nutné zvýńit 

celkový počet výstřelů. Hodnoty rychlosti projektilu úspěńných měření byly 

sepsány a aplikovány v níņe uvedených vztazích pro výpočet vybraných 

balistických údajů, viz fyzikální vztah 6.2.1., 6.2.2. a 6.2.3. 
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Obr. 6.2.1 Měření rychlosti projektilu 

 Měřené hodnoty a postupy výpočtů [13, 26]: 

Základní měřenou veličinou pro získání hodnot umoņňujících posouzení potenciální 

účinnosti projektilu je rychlost, měřená výńe uvedeným chronometrem Shooting Chrony, 

která je dále ve výpočtech jedním ze vstupních parametrů pro výpočet energetického 

zatíņení průřezu střely. Dalńími vstupními parametry jsou hmotnost a maximální průměr 

projektilu. 

Vstupní parametry pro níže uvedené výpočty: 

 Průměr projektilu  d [mm]:  6,3  

 Hmotnost projektilu  m [g]:  1,04    

 Rychlost  v [m.s
-1

]: rychlost měřená ve vzdálenosti 20 cm 

od ústí hlavně, vņdy pro 6 bezchybných měření z kaņdého druhu nábojek (AC, FD, 

CS, PV), celkem 24 výsledných hodnot, viz tabulka 6.2.1. a obrázek 6.2.2. 
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Tab. 6.2.1 Tabulka naměřených rychlostí projektilu 

 

 

 

Obr. 6.2.2 Naměřené hodnoty rychlosti projektilu 

Výpočet kinetické energie projektilu:   

   
 

 
    [J] 

m hmotnost projektilu [kg] 

v rychlost projektilu [m.s
-1

] 
(6.2.1) 

Výpočet příčného průřezu projektilu:   

   
 

 
     [mm

2
] 

d průměr projektilu [mm] 

 
(6.2.2) 

Energetické zatížení průřezu střely:   

  
 

 
 [J/mm

2
] 

E kinetická energie projektilu [J] 

S příčný průřez projektilu [mm
2
] 

(6.2.3) 

 

Typ střeliva: Typ zbraně:

1 2 3 4 5 6

57,49 104,06 44,76 98,33 89,06 47,51 104,06 44,76 73,54

50,32 39,22 112,46 39,44 101,47 94,50 112,46 39,22 72,90

166,68 106,88 155,37 120,14 106,52 160,74 166,68 106,52 136,06

84,46 90,18 80,96 77,63 95,02 87,61 95,02 77,63 85,98

ZORAKI 917 T

PrůmMin

9 mm PA Blanc

Rychlost projektilu [m.s-1]

AC (akustický e.)

FD (Flash - Defence)

CS (dráždivý e. 80 mg)

MaxDruh střeliva Index vzorku

PV (dráždivý e. 45 mg)
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Pro následné posouzení potenciálního ranivého účinku projektilu byly brány v úvahu 

vypočtené hodnoty energetického zatíņení průřezu střely (EZPS), viz tabulka 6.2.2.  

Tab. 6.2.2 Tabulka hustoty energie projektilu  

 

 Zhodnocení výsledků testů: 

Kvůli povaze experimentu není moņné zajistit stále stejné výchozí podmínky  

a měření je proto zatíņeno hrubou chybou, která se projevuje vysokou variabilitou 

naměřených hodnot i mezi testovanými nábojkami stejného druhu. Vzhledem 

k zjevnému zatíņení statistického souboru hrubou chybou, nejsou dále pro výsledky 

měření stanovené nejistoty měření. Pro úplnost je v příloze 5 uveden výpočet  

a postup výpočtu nejistoty měření pro soubor výsledků střelby nábojkami PV, který 

má nejmenńí variabilitu hodnot. Vyjádření průměru tohoto souboru je z výńe 

uvedených nejrelevantnějńí. Výpočtem kombinované nejistoty lze výsledek měření 

rychlosti projektilu hnaného nábojkami PV vyjádřit: 

    (            )       

Po zpracování nejistoty nepřímého měření energetického zatíņení průřezu střely pro 

projektil hnaný nábojkami PV můņeme výsledek vyjádřit: 

  (         )         

Faktory ovlivňující rychlost projektilu a chyby měření: 

o Výstřelová vzdálenost (rozdílné v řádu jednotek centimetrů) 

o Hloubka vsazení projektilu do hlavně (rozdílné v řádech milimetrů) 

o Utěsnění projektilu (nehomogennost ucpávky) 

o Mnoņství sekundárního materiálu v hlavni (prachové částice, ucpávka) 

o Náhodná dráha letu projektilu (nedostatečné usměrnění projektilu) 

o Vlastní uchopení zbraně 

Typ střeliva: Typ zbraně:

1 2 3 4 5 6

0,06 0,18 0,03 0,16 0,13 0,04 0,18 0,03 0,10

0,04 0,03 0,21 0,03 0,17 0,15 0,21 0,03 0,10

0,46 0,19 0,40 0,24 0,19 0,43 0,46 0,19 0,32

0,12 0,14 0,11 0,10 0,15 0,13 0,15 0,10 0,12

AC (akustický e.)

FD (Flash - Defence)

CS (dráždivý e. 80 mg)

PV (dráždivý e. 45 mg)

Druh střeliva

EZPS (hustota energie) [J.mm-2]

Max Min PrůmIndex vzorku

9 mm PA Blanc ZORAKI 917 T
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Zmenńení chyby měření a odstranění příčin hrubé chyby by bylo moņné 

v laboratorních podmínkách, za současného zvýńení počtu testovaných vzorků. 

Nicméně pro heuristické pojetí řeńení daného problému nebylo vytvoření 

laboratorních podmínek účelné a s ohledem na ekonomické zatíņení experimentu 

ani uskutečnitelné. 

Průměrně nejvyńńích naměřených hodnot rychlosti projektilu, dle tabulky 2.6.1, 

dosahují projektily hnané nábojkami CS. Naopak nejniņńích hodnot, ale nevyńńí 

variability souboru, dosahují projektily hnané nábojkami FD. Toto platí rovněņ pro 

hodnoty energetického zatíņení průřezu střely dle vztahu 6.2.3. Po srovnání 

výsledků z tabulky se jeví nábojky CS jako potencionálně nejúčinnějńí pro odpálení 

projektilu z expanzní zbraně. Hodnoty energetického zatíņení průřezu střely se 

pohybují u CS nábojek v rozmezí 0,19 – 0,46 J/mm
2
, coņ jsou hodnoty pro 

penetraci kůņe více neņ dostatečné (limitní hodnota 0,1 J/mm
2
). Výsledky testu 

odpálení projektilu odráņejí obecný závěr prvního testu nástřelů do mýdla.  

Na základě průměrných hodnot vńech testovaných nábojek můņeme konstatovat, ņe 

vńechny typy testovaných nábojek mají za daných podmínek potenciál dodat 

předně nabitému kulovému projektilu dostatečnou energii pro penetraci kůņe. 

Nejniņńích hodnot dosahovaly projektily hnané nábojkami AC a FD. V pěti 

případech z celkem dvanácti testovaných AC a FD nábojek je vypočtena hodnota 

energetického zatíņení průřezu střely niņńí neņ 0,06 J/mm
2
, tedy menńí neņ 

minimální průměrná hodnota energetického zatíņení průřezu střely potřebná  

k penetraci oční bulvy. 

 Pracovní hypotéza 4: přijetí hypotézy  

6.3 Test ranivého účinku vybraného střeliva 

 Cíl testu: Určení ranivého účinku nábojek CS (80 mg) a nábojek s akustickým 

efektem (AC) při střelbě z absolutní blízkosti expanzní pistolí ZORAKI 917 T do 

vzorků vepřového masa.  

 Teoretická východiska provedení testu: Testovací materiál pro určení 

potenciálního ranivého účinku střeliva musí odpovídat svými vlastnostmi lidské 

tkáni. Hustota lidského svalstva odpovídá průměrné hodnotě ρ = 1,06 g/cm
3
. 

Vhodným materiálem k testování je balistická ņelatina nebo glycerínové mýdlo. 
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Pouņití těchto simulačních materiálu má výhodu předevńím ve snadné 

prokazatelnosti výsledků a moņnosti zopakovat experiment na kvalitativně 

srovnatelném materiálu. Podle standardu NATO se pouņívá 20% směs ņelatiny při 

teplotě nástřelů 10 °C. Poņadovanými vlastnostmi ņelatiny je pevnost ņelé 

v rozmezí 245 – 275 Bloom, viskozita 2,4 – 4,6 mPa, pH 4,7 – 5,7. Nevýhodou 

zmíněných simulačních materiálů je jejich homogenita v celém objemu. 

Homogenita objemu neumoņňuje zhodnotit individuální skladbu lidské tkáně, proto 

jsou k testování hojně vyuņívány zvířecí vzorky tkání. Kaņdé zvíře má vlastní 

charakteristické anatomické znaky. Čím větńí odlińnost, tím větńí odchylky 

v extrapolaci výsledků při srovnání s lidskou tkání. Anatomické odlińnosti je nutné 

při vyhodnocování vņdy zohlednit. Běņně se pro testy vyuņívá skotu, koní, 

vepřového, psů, koz a ovcí. Pouņívání ņivých zvířat naráņí na etické a morální 

otázky, proto je nejčastěji vyuņíváno mrtvé tkáně, která ale nedovoluje zohlednit 

vńechny aspekty zranění (přenos tlaku, prokrvácení tkáně, nekrotizace, komplikace 

spojené s hojením, infekce aj.). Uvedené skutečnosti je nutné při konečném 

vyhodnocení rovněņ zohlednit. [14] 

  Vnější podmínky: Testy byly prováděny za teploty 2,2 - 3 °C, atmosférického 

tlaku 1022,4 hPa, relativní vlhkosti 86 – 92 %. 

 Použité materiály, přístroje a zařízení:  

o Plynové nábojky: 

AC (akustické) – vybrány pro svou rozńířenost v ČR i v zahraničí.  

CS (80 mg) – vybrány pro prokazatelně nejvyńńí účinnost dle nástřelu do 

mýdla v prvním testu.  

o Vepřová kýta: hustota tkáně srovnatelná s lidskou, dostatečná vrstva 

svalové hmoty, snadná dostupnost.  

o Vepřový bok: hustota tkáně srovnatelná s lidskou, moņnost simulace 

zasaņení meziņeberního prostoru a ploché kosti, snadná dostupnost. 

o Zbraň: výběr zbraně viz předchozí kapitoly (vyńńí účinek expanzní pistole 

ZORAKI 917 T ve srovnání s testovaným revolverem EKOL Viper 4,5”) 
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 Popis průběhu testu: Zbraň byla přiloņena se středně silným přítlakem ke 

vzorkům vepřového masa tak, abychom simulovali zasaņení lidské tkáně plynnými 

produkty nábojek CS a AC. Vybrány byly oblasti s různou tlouńťkou koņní vrstvy, 

místa bez koņní vrstvy, místa s hutnějńí tukovou vrstvou a místa s pevnou tkání.  

Po preparaci zasaņených vzorků byla posuzována závaņnost následků výstřelu.  

 Výsledky testu: Na obrázku 6.3.1. jsou vidět účinky zásahu koņní vrstvy vepřové 

kýty a vepřových ņeber nábojkami CS, na obrázku 6.3.2. jsou viditelné zásahy 

vzorků bez koņní vrstvy. Bliņńí popis kaņdého zásahu CS i AC nábojkami včetně 

popisu ranivého účinku je podrobněji popsán níņe. 

 

Obr. 6.3.1. Fotografie zasaņené koņní tkáně vzorků vepřového masa  

 

Obr. 6.3.2. Fotografie zasaņených vzorků vepřového masa bez koņní vrstvy  
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Vzorek 1, 2 (CS) 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnější strany vzorku vepřové kýty, vzorek s kůží 

hrubou cca 3 mm, kolmé přiložení zbraně. 

Výstřel způsobil v obou případech pouze povrchové naruńení koņní tkáně a slabé 

opálení. Souvislá, kouřová, kruhová známka o průměru hlavně s viditelnými, větńími, 

prachovými částicemi, viz obrázek 6.3.3. a 6.3.4. V okolí výstřelu do vzdálenosti aņ 7 cm 

je kůņe nerovnoměrně očazená. Absence viditelného pońkození podkoņní vrstvy. Očazení 

je i v místě s největńí intenzitou poměrně snadno odstranitelné seńkrábnutím.      

 

Obr. 6.3.3. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 1 

 

Obr. 6.3.3. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 2 
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Vzorek 3, 4, 5 (CS) 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnější strany vzorku vepřových žeber, vzorek s kůží 

hrubou cca 1 - 2 mm, kolmé přiložení zbraně. 

o Vzorek 3: jediný výstřel 

o Vzorek 4: dva bezprostředně po sobě jdoucí výstřely 

o Vzorek 5: tři bezprostředně po sobě jdoucí výstřely 

U vzorku 3 jsou výsledky srovnatelné se vzorky 1, 2. 

U vzorku 4, 5 dońlo k povrchovému pońkození kůņe. Po rozříznutí koņní vrstvy 

v místě přiloņení ústí hlavně je patrné spálení tkáně do hloubky 0,1 – 0,3 mm. Vysoký 

podíl větńích částic korku a plastu v místě bezprostředního působení plynu,  

viz obrázek 6.3.4. Kouřová známka není snadno odstranitelná seńkrábnutím, to značí 

připečení kouřových a prachových částic ke tkáni. Viditelné naruńení podkoņí není patrné.  

 

Obr. 6.3.4. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 4, 5 
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Vzorek 6 (CS) 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřových žeber, vzorek bez 

krycí kožní vrstvy, kolmý vstřel do měkké tkáně mimo oblast žeberních kostí.  

Vznik vstřelového defektu nálevkovitého tvaru s očazením povrchové vrstvy na 

plońe aņ 7 cm v průměru. Prachové a kouřové částice pronikly jako projektily do hlubńích 

vrstev tkáně, viz obrázek 6.3.5 a 6.3.6. Absence a roztrņení tkáně v místě vstřelu do 

hloubky aņ 2 cm. Pod roztrņenou tkání je viditelný nálevkovitý, kouřový kanál o průměru  

1,5 cm. Kouřový kanál prochází celou ńíří svalové vrstvy vzorku. V hloubce cca 5 cm 

vznikla na přechodu měkké tkáně a hutnějńí podkoņní vrstvy plytká vztlaková kaverna. 

Hlubńí pońkození hutnějńí podkoņní vrstvy není patrné. 

 

Obr. 6.3.5. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 6 

 

Obr. 6.3.6. Zásah vzorku 6 CS nábojkou: otevření dutiny 
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Vzorek 7 (CS) 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřových žeber, vzorek bez 

krycí kožní vrstvy, šikmý vstřel do žeberní kosti.  

Viditelná absence a roztrņení tkáně o průměru aņ 4 cm v místě vstřelu. Blízké okolí 

místa vstřelu je silné očazeno hrubým nánosem prachových částic. Vzniklý defekt je 

ohraničen oválným lemem očazení průměru 5 – 6 cm s protaņením ve směru ńikmého 

přiloņení zbraně, viz obrázek 6.3.7. Při přímém zasaņení ņeberní kosti se tlak plynů ńířil 

podélně po ploché kosti za vzniku plytké vztlakové kaverny, která oddělila měkkou tkáň 

od okostice zasaņeného ņebra. Vzniklý kouřový kanál dosahuje hloubky aņ 2 cm a délky  

3 – 4 cm podél ņeberní kosti. Okostice je pońkozena pouze z vrchní strany přímého 

působení tlaku plynů - opálení do hloubky 0,1 mm. Vlastní kost nenese známky jakéhokoli 

pońkození, viz obrázek 6.3.8. 

 

Obr. 6.3.7. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 7 

 

Obr. 6.3.8. Zásah vzorku 7 CS nábojkou: otevření dutiny 
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Vzorek 8 (CS) 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřové kýty, vzorek bez krycí 

kožní vrstvy, kolmý vstřel do měkké tkáně v oblasti vepřové kýty.  

Výstřelem vznikl hluboký vstřelový defekt nálevkovitého tvaru. Povrch defektu je 

silně a nepravidelně roztrņen do hloubky aņ 2 cm s faktickou absencí tkáně. Místo defektu  

je silně očazeno kouřovými částicemi, viz obrázek 6.3.9. V hlubńích vrstvách se účinek 

blast efektu projevuje s oslabenou intenzitou a rozruńení tkáně je omezeno na vznik 

kolmého kouřového kanálu stálého průměru 1 cm s viditelným pońkozením tkáně pouze 

v bezprostřední blízkosti do 0,5 cm, viz obrázek 6.3.10. Proud plynů prońel celou hloubku 

svalové hmoty testovaného vzorku - 8 aņ 9 cm. Proud plynů způsobil po dosaņení hutnějńí 

podkoņní vrstvy kulovitou, vztlakovou kavernu o průměru cca 2 cm se značným 

zakouřením povrchu podkoņní tkáně. Hlubńí vrstvy podkoņní tkáně nejsou viditelně 

pońkozeny.  

 

Obr. 6.3.9. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 8 

 

Obr. 6.3.10. Zásah vzorku 8 CS nábojkou: otevření dutiny 
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Vzorek 1AC  

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřové kýty, vzorek bez krycí 

kožní vrstvy, kolmý vstřel do měkké tkáně v oblasti vepřové kýty.  

Cípaté roztrņení měkké tkáně 2 – 3 cm v průměru s faktickou absencí tkáně. Tenký 

ostrý lem očazení. V blízkosti vstřelového otvoru je tkáň nerovnoměrné očazená  

do vzdálenosti aņ 3 cm od lemu defektu, viz obrázek 6.3.11. Po odkrytí defektu je patrný 

nálevkovitý kouřový kanál o průměru 1 cm a hloubce 4 cm, viz obrázek 6.3.12. Proud 

plynů prońel celou hloubkou svalové vrstvy a po dosaņení hutnějńí podkoņní tkáně vytvořil 

plytkou vztlakovou kavernu. Povrch hutnějńího podkoņí je silně očazen, ale hlubńí 

pońkození není patrné.   

  

Obr. 6.3.11. Zásah vzorku bez koņní vrstvy 

akustickou nábojkou: vzorek 1AC, 2AC 

Obr. 6.3.12. Zásah vzorku 1AC akustickou 

nábojkou: otevření dutiny 
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Vzorek 2AC 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřové kýty, vzorek bez krycí 

kožní vrstvy, kolmý vstřel do tužší tukové vrstvy v oblasti vepřové kýty.  

Vznikl vstřelový defekt oválného tvaru o průměru 2 – 3 cm s ostrým přechodovým 

lemem a nerovnoměrným očazením povrchu tkáně převáņně ve vertikální ose výstřelu. 

Patrné jsou hlubńí krátery po dopadu větńích prachových zrn, viz obrázek 6.3.11.  

Po odkrytí defektu je patrné intenzivnějńí roztrņení tkáně do hloubky aņ 1,5 cm.  

Pod roztrņením vznikl nálevkovitý kouřový kanál o průměru 1 cm a hloubce aņ 5 cm. 

Proud plynů prońel celou hloubkou svalové hmoty a po dosaņení hutnějńí podkoņní vrstvy 

vytvořil plytkou vztlakovou kavernu s intenzivním očazením, viz obrázek 6.3.13.  

Hlubńí pońkození hutnějńí podkoņní vrstvy není patrné. 

 

Obr. 6.3.13. Zásah vzorku 2AC akustickou nábojkou: otevření dutiny 

Vzorek 3AC 

Výstřel z absolutní blízkosti do vnitřní strany vzorku vepřových žeber, vzorek bez 

krycí kožní vrstvy, kolmý vstřel do měkké tkáně mezižeberního prostoru. 

 Vstřelový defekt v meziņeberním prostoru oválného tvaru s faktickou absencí tkáně 

a ostrým lemem očazení, defekt má průměr cca 3 cm. Patrný je hlubńí vtisk prachových zrn 

v blízkém okolí defektu, viz obrázek 6.3.14. Po odkrytí defektu je vidět kolmý kouřový 

kanál průměru 1 - 2 cm, který prochází celou hloubkou svalové hmoty - cca 2 cm.  

Na přechodu měkké svalové tkáně a hutnějńího podkoņí vznikla vztlaková kaverna 

s průnikem plynů mezi podkoņní vrstvu a ņeberní kosti. Hlubńí pońkození hutnějńích vrstev 

není patrné, viz obrázek 6.3.15.  
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Obr. 6.3.14. Zásah vzorku bez koņní vrstvy akustickou nábojkou: vzorek 3AC 

 

Obr. 6.3.15. Zásah vzorku 3AC akustickou nábojkou: otevření dutiny 

Vzorek 4AC, 5AC 

Výstřel z absolutní blízkosti na vnější straně vzorku vepřových žeber, vzorek s kůží 

hrubou cca 1 - 2 mm, kolmé přiložení zbraně.  

Výstřel způsobil v obou případech pouze povrchové naruńení koņní tkáně a slabé 

opálení kůņe odráņející tvar ústí hlavně. Vznikla souvislá kouřová známka o průměru  

1 cm s vysokým podílem větńích prachových částic. V okolí výstřelu do vzdálenosti  

aņ 7 cm je patrné slabé očazení kůņe, viz obrázek 6.3.14. Podkoņní vrstvy nejsou hlouběji 

nijak pońkozeny. Očazení je poměrně snadno odstranitelné seńkrábnutím.      



 

66 

 

 

Obr. 6.3.16. Zásah koņní vrstvy AC nábojkou: vzorek 4AC, 5AC 

 Zhodnocení výsledků testů: 

Vńechny výstřely do koņní tkáně vzorků vepřové kýty i ņeber zanechaly na kůņi 

výraznou známku očazení. Ve vńech případech, kdy bylo vystřeleno pouze 

jedenkrát, ńlo očazení z povrchu poměrně snadno seńkrábnout. To značí, ņe částice 

nebyly ke kůņi připečené a nedońlo k váņnému termickému pońkození tkáně.  

Přes výraznost a rozsah očazení vzorku nábojkami CS nebylo moņné určit 

konkrétní stupeň oņehnutí povrchové tkáně.  

V případě nástřelů AC nábojkami je oņehnutí, díky niņńímu stupni očazení tkáně, 

patrné (tmavńí pigmentace otisku ústí zbraně na kůņi, viz obrázek 6.3.4).  

Při několika bezprostředně po sobě jdoucích výstřelech nábojek CS (vzorek 4 a 5), 

nebylo moņné vrstvu očazení odstranit pouhým seńkrábnutím. Po preparaci vzorku 

bylo patrné povrchové pońkození kůņe do hloubky aņ 0,3 mm. Při ņádném 

z výstřelů nedońlo k penetraci koņní vrstvy nebo viditelnému pońkození podkoņí. 

Při extrapolaci výsledků je nutné zohlednit tlouńťku kůņe na testovaných vzorcích, 

která je v případě kýty kolem 3 mm a v případě ņeber 1 – 2 mm. Průměrná tlouńťka 
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kůņe dospělého člověka je v rozmezí 0,3 – 1,5 mm. Nejtenčí vrstva kůņe je na 

očních víčkách, uchu a předkoņce penisu nejhrubńí naopak na chodidlech, dlaních  

a zádech. 

Na základě výsledků testu lze předpokládat, ņe výstřel z absolutní blízkosti do 

oblastí s hrubou koņní vrstvou nepovede k penetraci kůņe. Výjimku mohou tvořit 

extrémní případy nebo případy kdy je naruńena krycí funkce kůņe například koņním 

onemocněním, extrémním vysuńením nebo úrazem. Přestoņe k penetraci kůņe 

nemusí vņdy dojít, nelze vyloučit závaņný nebo smrtelný účinek přenosu tlakového 

působení plynných produktu výstřelu do hlubńích vrstev tkáně a na vnitřní orgány. 

Prezentace nepřímých ranivých účinků není na neņivém preparátu moņná.  

Přímé ranivé účinky tlaku expandujícího plynu ve formě penetrace koņní vrstvy, 

roztrņení měkkých tkání a vytvoření kouřové dutiny je moņné očekávat v případě 

zasaņení oblastí lidského těla s nejtenčí vrstvou kůņe, viz výńe uvedené nebo např. 

dutina ústní, inguinální oblast, axilární oblast, loketní jamka, podkolení jamka nebo 

oblast krku. K simulaci zasaņení uvedených oblastí je přesnějńí srovnání ranivého 

účinku s výstřelem do vzorků vepřového masa bez krycí koņní vrstvy.  

V případě nástřelů CS nábojkami docházelo ke vzniku hlubokého vstřelového 

defektu s faktickou absencí tkáně a plońnému roztrņení tkáně do hloubky aņ 3 cm 

 se vznikem kouřového kanálu hlubokého aņ 9 cm. Při střelbě AC nábojkami 

vznikal rovněņ charakteristický nálevkovitý defekt, avńak s omezenou hloubkou do 

2 cm a plytčím kouřovým kanálem do hloubky cca 5 cm. K roztrņení tkáně 

nedocházelo v takovém rozsahu jako při střelbě CS nábojkami. Očazení 

vstřelového defektu a blízkého okolí bylo v případě AC nábojek ve srovnání 

s následky pouņití nábojek CS méně intenzivní.  

Z výsledků testů vyplývá, ņe přímé zasaņení měkkých tkání bez, nebo jen s tenkou 

krycí vrstvou můņe vést k závaņnému aņ smrtelnému zranění. Při průchodu měkkou 

tkání, pod kterou se nachází tkáň hutnějńí konzistence, respektive pokud je 

v hlubńích vrstvách kost, dochází na hutnějńí tkáni ke vztlaku a obtékání proudu 

plynů. Na přechodu vrstvy s hutnějńí konzistenci vzniká vztlaková kaverna. 

Pońkození se ńíři paprskovitě do okolí a naruńuje měkké tkáně. Na zkoumaném 

neņivém preparátu nelze identifikovat dalńí zóny pońkození, které vznikají 

průchodem střely nebo tlaku do těla a naruńují okolní ņivou tkáň, kapiláry, cévy, 
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nervy a strukturální celistvost buněk. Na ņivé tkáni se pońkození projevuje 

kruhovými defekty do vzdálenosti aņ několika cm od průchodu projektilu, 

respektive plynu. Během hojení má tkáň tmavě fialové zbarvení a nekrotizuje. 

Hojení probíhá komplikovaně. Pońkození na buněčné úrovni vzniká prasknutím 

buněčných obalů a pohmoņděním. Vzniku zánětu z pońkození není uńetřena ani 

zdravá bezprostředně sousedící tkáň. Od pońkozených buněk obsahujících toxiny 

z plynu a výstřelové částice jsou pońkozené i okolní ņivé tkáně, které se snadno 

infikuji od odumírajících pońkozených tkáňových vrstev. 

 Základní hypotéza:  přijetí hlavní hypotézy 

Střelba z expanzní zbraně do lidského těla může při výstřelu z absolutní 

blízkosti způsobit smrtelná zranění.  

6.4 Doporučená bezpečnostní opatření: 

Z výsledků výńe uvedených testů vyplývá, ņe zneuņití expanzních zbraní můņe vést 

v konkrétních případech ke smrtelnému zranění. Hlavním účelem expanzních zbraní není 

způsobit smrt zasaņené osoby, přesto ale ke smrtelným zraněním dochází. Omezit celkový 

počet případů spojených se zneuņitím expanzních zbraní je moņné přijetím vhodných 

bezpečnostních opatření. Po vzoru okolních států EU je moņné přistoupit k některým z níņe 

uvedených opatření, případně pouņit jejich kombinaci.  

Regulace podmínek pro nabývání expanzních zbraní: 

o Registrace zbraně: Registrace kaņdé prodané zbraně. Registrace by byla moņná 

zápisem do knihy o prodeji zbraně kategorie D nebo zápisem  

a ohláńením drņitele zbraně na patřičném útvaru Police ČR.  

o Přezkoušení: Vykonání praktické zkouńky ņadatelem k prokázání znalostí 

bezpečného zacházení se zbraní před ustanovenou komisí patřičného útvaru  

Policie ČR. 

o Psychologické testy: Podstoupení psychologických testů na ověření duńevního 

zdraví a osobnostní vyrovnanosti ņadatele.  

o Ověření bezpečnostní způsobilosti: Předloņení výpisu z rejstříku trestů, případně 

doloņení, ņe ņadatelem není delikvent nebo recidivista. 
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o Nutnost vlastnit zbrojní průkaz: Zařazení expanzních zbraní do kategorie zbraní, 

jejichņ pořízení je podmíněno vlastnictvím zbrojního průkazu. V úvahu připadá 

zavedení tzv. malého zbrojního průkazu, který by opravňoval majitele nosit 

expanzní zbraň mimo vlastní obydlí. Bez tohoto průkazu by bylo moņné zbraň 

pouņívat pouze ve vlastním obydlí za účelem ochrany osob a vlastního majetku po 

vzoru zákonných poņadavků platných ve Spolkové republice Německo. 

o Omezení prodeje expanzních zbraní pouze pro občany ČR. 

o Zavedení zkušební značky: Zavedení unikátní zkuńební značky platné pouze pro 

ČR, která by jednoznačně deklarovala, ņe konkrétní zbraň vyhovuje zákonným  

a technickým poņadavkům pro prodej zbraně v ČR, obdobně jako je v Německu 

zavedena značka PTB. 

Úprava zákonných požadavků na změnu konstrukce zbraně: 

o Omezení směrového účinku expanze plynů: Povolení prodeje pouze zbraní se 

zaslepenou hlavní v celém průřezu tak, aby byl únik expandujících plynů moņný 

pouze po stranách. V úvahu přichází pouņití perforované hlavně, coņ by umoņnilo 

únik plynů po stranách v případě, ņe by byla hlaveň utěsněná například přítlakem 

zbraně k ņivé tkáni, ale zároveň by bylo moņné vyuņít směrového efektu při střelbě 

na daný cíl z větńí vzdálenosti.  

o Zákonná úprava vzhledu zbraně, „non-realistic imitation”: Zákaz prodeje 

imitací ostrých střelných zbraní. Expanzní zbraně by bylo moņné prodávat  

a distribuovat pouze v takovém provedení, které by zamezilo moņné záměně 

expanzní zbraně za ostrou, a současně by nebyl zastíněn jejich charakter střelné 

zbraně. Po vzoru zákonných poņadavků Velké Británie by musely být expanzní 

zbraně viditelně označeny výstraņnou barvou nebo by jejich konstrukce obsahovala 

viditelný charakteristický prvek. 

Omezení prodeje plynových nábojek:  

o Zákaz prodeje střeliva obsahujícího látku, která by mohla zvýńit účinek 

expandujících plynů nebo celkový ranivý účinek, např. zákaz prodeje střeliva 

s dráņdivou látkou, viz právní předpisy Nizozemí, Velké Británie aj. 
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7 Závěr 

Předloņená práce je zaměřena na posouzení ranivého účinku expanzních zbraní  

a čerpá z dostupných studií, které uvádějí případy lehkých, ale i těņkých zranění 

s následkem smrti. Na základě prostudovaných případů lze konstatovat, ņe v individuálních 

případech můņe být pouņití expanzní zbraně smrtelné. Jedná se předevńím o případy 

zneuņití zbraně v rozporu s bezpečnostními pokyny, nejčastěji při suicidálním jednání, 

a zásahu oběti z absolutní blízkosti. Provedené testy poukázaly na významnou rozdílnost 

účinku dostupných plynových nábojek. Prokazatelně nejvyńńí účinnosti, ze čtyř 

testovaných druhů nábojek (AC, FD, CS, PV), dosahují nábojky obsahující dráņdivou látku 

CS. Tento závěr je podpořen výsledky tří provedených testů. Plynové nábojky CS obsahují 

aņ 80 mg účinné látky, která je smíchaná s nosným médiem. Celková hmotnost prachové 

náplně včetně CS látky je cca 5 g, hmotnost střeliviny v nábojce je cca 0,2 g. 

Vzhledem k ekonomické náročnosti provedených testů bylo pouņito omezeného 

mnoņství střeliva. Testy byly prováděny výstřelem z expanzní pistole ZORAKI 917 T  

a expanzního revolveru EKOL Viper 4,5”. Pro přijetí obecné téze vycházející z výsledků 

testů by bylo nutné rozńířit počet i druhy testovaných nábojek a zbraní.   

V prvním testu, který je zaměřen na srovnání účinku výstřelu z absolutní blízkosti do 

mýdla, vznikalo nejrozsáhlejńí pońkození při výstřelu CS nábojkami. Ve vńech případech 

výstřelu CS nábojkou vznikla hluboká kouřová dutina a markantní pońkození okolní hmoty 

projevující se vzedmutím hmoty mimo původní obrysy vzorků. Nejhlubńí vytvořená dutina 

měla hloubku 26 mm a objem 5,5 ml. Naopak nejmenńí defekty způsobily výstřely FD 

nábojek, kdy objem vzniklých dutin dosahoval maxima 1,4 ml při silném přítlaku zbraně. 

Ve dvou případech výstřelu FD nábojkou ke vzniku dutiny nedońlo - účinek byl omezen na 

pońkození povrchové vrstvy vzorku. Testování plynového revolveru s nábojkami stejného 

efektu a stejného výrobce mělo za následek pouze povrchovou abrazi vzorku s rozdílným 

stupněm očazení, přičemņ největńího viditelného účinku dosahovaly nábojky CS.  

Při druhém testu měření rychlosti projektilu vystřeleného z expanzní zbraně, 

dosahoval projektil nejvyńńích rychlostí v kombinaci s nábojkami CS. Maximální 

naměřená rychlost projektilu byla 166,68 m.s
-1

 a průměrná rychlost projektilů hnaných 

plynnými produkty CS nábojek byla 136,06 m.s
-1

. Nejniņńích hodnot dosahovaly projektily 

hnané FD a AC nábojkami, průměrně 72,90 m.s
-1 

pro FD a 73,54 m.s
-1

 pro AC nábojky. 
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Vzhledem k závislosti rychlosti projektilu a energetického zatíņení průřezu střely (EZPS), 

který charakterizuje způsobilost střely perforovat lidskou kůņi, můņeme předpokládat, ņe 

za určitých okolností má projektil, vystřelený z expanzní zbraně CS nábojkou, dostatečnou 

účinnost k perforaci kůņe a můņe způsobit hlubńí zranění. Ve vńech případech přesahují 

vypočtené hodnoty EZPS pro CS i PV nábojky hodnotu 0,1 J.mm
-2

, tedy limitní hodnotou 

EZPS pro způsobilost střely proniknou lidskou kůņi. Při pouņití ostatních druhů nábojek 

(AC, FD) kolísají hodnoty v rozmezí od 0,03 J.mm
-2 

do 0,21 J.mm
-2

, přičemņ průměrná 

hodnota EZPS pro průnik oční rohovkou je stanovena na 0,06 J.mm
-2

. 

Ve třetím testu byly hodnoceny účinky výstřelu CS a AC nábojek při výstřelu 

expanzní pistolí z absolutní blízkosti do vzorku vepřového masa, které je svými vlastnosti 

porovnatelné s lidskou tkání. Při nástřelech do vepřové kýty a ņeber bez koņní vrstvy 

vznikal hluboký kouřový kanál s viditelným pońkozením blízkého okolí vstřelového 

defektu. Nábojky AC způsobovaly v porovnání s CS nábojkami plytčí roztrņení tkáně  

a měně hluboké kouřové kanály menńích průměrů. Při nástřelech do vepřového masa 

s hrubou koņní vrstvou nedońlo při pouņití CS ani AC nábojek k perforaci kůņe, a to ani při 

vícečetném bezprostředně po sobě jdoucím výstřelu, pońkození bylo pouze povrchové. 

Z výsledků testů plyne, ņe při výstřelu z absolutní blízkosti do oblastí s hrubou koņní 

vrstvou a dostatečnou svalovou hmotou, např. dlaně, záda, stehno, není vznik závaņného 

zranění pravděpodobný. Naopak výstřel z absolutní blízkosti do oblasti s tenkou nebo 

pońkozenou koņní vrstvou, např. dutina ústní, inguinální oblast, axilární oblast, můņe 

s velkou pravděpodobností způsobit váņná aņ smrtelná zranění. Závaņnost zranění je 

výrazně ovlivněno kondicí a stářím zasaņené osoby, respektive pruņností kůņe a křehkostí 

kostí. Na základě výsledků testů je stanovená hlavní hypotéza přijata: Střelba z expanzní 

zbraně do lidského těla můņe při výstřelu z absolutní blízkosti způsobit smrtelná zranění. 

Samostatnou otázkou je zneuņití vzhledu expanzní zbraně, který je bez bliņńího 

zkoumání srovnatelný s ostrou zbraní. Podle zkuńeností policejních expertů jsou expanzní 

zbraně zastoupeny aņ u 60 % případů, které řeńí specializovaný odbor Policie ČR ve 

spojení s trestnou činností páchanou střelnými zbraněmi. Tato skutečnost sama o sobě 

poukazuje na potřebu přijetí relevantních bezpečnostních opatření. 



 

72 

 

8 Použitá literatura 

[1] BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT BAG. Factsheet Abwehrspray [online]. Bern: 

Eidgenössisches Departement des Innern: Bundesamt für Gesundheit BAG, květen 2011. 

prosinec 2013. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu: 

<http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/03566/index.html?lang=de&downl

oad=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGdnt2f2ym162

epYbg2c_JjKbNoKSn6A--.> 

[2] BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES – Sektion III - Recht. Ersuchen um 

Auskunft betreffend Schreckschuss-,Reizstoff- und Signalwaffen und die rechtliche 

Situation in Österreich. [online]. Message to: BMI-III-3@bmi.gv.at. 18. srpen 2014  

[cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace.  

[3] ČESKO. Vyhláńka MPO č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové 

zbraně, expanzní zbraně a střeliva, v platném znění 

[4] ČESKO. Vyhláńka MZV č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání 

zkušebních značek ručních palných zbraní, v platném znění 

[5] ČESKO. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění 

[6] ČESKO. Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva  

a pyrotechnických předmětů, v platném znění 

[7] ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění  

[8] DOGOŃI, Michal. Extrémní dynamické zatěžování a střelná poranění organismu. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2003. 109 s. ISBN 80-7251-130-0. 

[9] Guide on Firearms Licensing Law 2014 [online]. Great Britain: Home Office, 

prosinec 2012. říjen 2014. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu:  

<https://www.gov.uk/government/publications/firearms-law-guidance-to-the-police-2012> 

[10] HARBER, Lynne et al. HUMAN EFFECTIVENESS AND RISK 

CHARACTERIZATION OF OLEORESIN CAPSICUM (OC) AND PELARGONIC ACID 

VANILLYLAMIDE (PAVA OR NONIVAMIDE) HAND-HELD DEVICES [online]. 

Cincinnati OH: TERA, květen 2007. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu:  

<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a476262.pdf> 

  



 

73 

 

[11] HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS: COMMITTEE ON UPDATING 

OF OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS. (2-Chlorobenzylidene)malononitrile 

[online]. The Hague: Health Council of the Netherlands, březen 2004. [cit. 2015-02-14]. 

Dostupné na Internetu: < http://www.gr.nl/sites/default/files/00@15098.pdf> 

[12] HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS: COMMITTEE ON UPDATING 

OF OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS. 2-Chloroacetophenone [online]. The 

Hague: Health Council of the Netherlands, březen 2004. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na 

Internetu: <www.gr.nl/sites/default/files/0015097.pdf> 

[13] KNEUBUEHL, Beat P. at al. Balistika. Praha: NAŃE VOJSKO, 2004. 240 s.  

ISBN 978-80-206-0749-2 

[14] KNEUBUEHL, Beat P. at al. Wound Ballistics: Basics and Applications. Heidelberg: 

Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2011. 496 s. ISBN 978-3-642-20355-8 

[15] KOHOUTEK, Jiří a KOCOURKOVÁ, Jana. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 

2007. 127 s. ISBN 978-80-7367-349-9 

[16] KOMENDA GŁÓWNA POLICJI - radca Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi. 

Informacje bron gazowa i alarmova [online]. Message to: kancelaria.glowna@msw.gov.pl. 

9. Září 2014 [cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace. 

[17] List of TDCC - Tab VIII - Cartridges for alarm weapons [online]. COMMISSION 

INTERNATIONALE PERMANENTE POUR L'EPREUVE DES ARMES A FEU 

PORTATIVES, 2015. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu: <http://www.cip-

bobp.org/homologation/en/tdcc_public?page=1&cartridge_type_id=8> 

[18] MALTA POLICE - Community and Media Relations Unit. Information to blank 

cartridge guns (gas guns) [online]. Message to: pitanja@mup.hr. 14. srpen 2014  

[cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace.  

[19] MAXEINER, Helmut, SCHNEIDER, Volkmar. Verletzungen und Todesfälle durch 

Gas-/Schreckschusswaffen. Arch Kriminol. 1989, vol. 184, no. (3-4). pp 84 – 92. 

[20] MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Sluņba za odnose s javnońću 

Ministarstva unutarnjih poslova RH. Information to blank cartridge guns (gas guns) 

[online]. Message to: pitanja@mup.hr. 12. říjen 2014 [cit. 2015-02-14]. Osobní 

komunikace. 



 

74 

 

[21] MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE - Klantadviseur 

Klantcontactcentrum. Information to legal conditions of obtaining, keeping and using 

blank cartridge guns (gas guns) [online]. Message to: justis@minvenj.nl. 14. srpen 2014 

[cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace.  

[22] NĚMECKO. Beschussverordnung vom 13. Juli 2006 (BGBl. I S. 1474), die zuletzt 

durch Artikel 4 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert 

worden ist 

[23] NĚMECKO. Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 

1957), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 65 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 

3154) geändert worden ist 

[24] NEVICKA, Eva. Studie ranivého účinku expanzních zbraní [online]. Message to: 

eva.nevicka@udzs-sk.sk. 9. listopad 2014 [cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace.  

[25] PILIN, Alexander. Studie ranivého účinku expanzních zbraní: tvorba přehledu 

[online]. Message to: alexander.pilin(zavinac)vfn.cz. 6. říjen 2014 [cit. 2015-02-14]. 

Osobní komunikace.  

[26] PLANKA, Bohumil et al. Kriminalistická balistika. Plzeň: Aleń Čeněk, 2010. 660 s. 

ISBN 978-70-7380-036-9 

[27] POLSKO. Druk nr 3426 z 10 lutego 2010 r., o broni i amunicji, projekt 

[28] POLSKO. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, Dz.U. 

2014 poz. 1224 

[29] POLSKO. Ustawa z 21 maja 1999 r., o broni i amunicji, Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549  

[30] PUBLIC RELATIONS OFFICE - Ministry of the Interior. Information to blank 

cartridge guns (gas guns) [online]. Message to: Gp.Mnz@gov.si. 14. srpen 2014 13:44  

[cit. 2015-02-14]. Osobní komunikace.  

[31] RAKOUSKO. Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. I Nr. 97/2014 

[32] RAKOUSKO. Waffengesetz 1996, BGBl. I Nr. 161/2013 

[33] ROTHSCHILD, Markus A. Freiferkaufliche Schreckschußwaffen. Lübeck: Schmidt-

Römhild, 1999. 216 s. ISBN 978-3-7950-0631-0 

[34] ROTHSCHILD, Markus A. Schreckschusswaffen, eine unterschätzte Waffengattung. 

Rechtsmedizin. 1996, vol. 197, no. 10, pp. 65 - 75  



 

75 

 

[35] ROTHSCHILD, Markus A. Todesfälle durch umgebaute Schreckschusswaffen. 

Rechtsmedizin. 1998, vol. 8, no. 2, pp. 77 - 82  

[36] SERAFETTIN, Demirci, DOGAN, Kamil H., SERMET, Koc. Fatal injury by an 

unmodified blank pistol: A case report and reviewof the literature. Journal of Forensic and 

Legal Medicine [online]. 2011, vol. 18, no. 6, [cit. 2015-02-14]. Pp. 237-241. Dostupné na 

Internetu:<http://www.academia.edu/903626/Fatal_injury_by_an_unmodified_blank_pisto

l_A_case_report_and_review_of_the_literature> 

[37] SCHYMA, C. SCHYMA, P. Das Verletyungspotential von Kartuschenmunition im 

Gelatinemodell. Rechtsmedizin. 1999, no. 6, pp. 210- 214 

[38] SLOVENSKO. Naradiene Vlády SR č. 397/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné 

zbrane a strelivo, v platném znění 

[39] SLOVENSKO. Vyhláńka MV SR č. 555/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v platném znění 

[40] SLOVENSKO. Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov, v platném znění 

[41] ŃAFR, Miroslav a HEJNA, Petr. Střelná poranění. Praha: Galén, 2010. 259 s.  

ISBN 978-807-2626-960. 

[42] THE VIOLENT CRIME REDUCTION ACT 2006 (SPECIFICATION FOR 

IMITATION FIREARMS) REGULATIONS 2011 [online]. Great Britain: BASC, srpen 

2011. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu: <http://basc.org.uk/firearms/violent-crime-

reduction-act/> 

[43] VELKÁ BRITÁNIE. Firearms Act 1968, Chapter 27  

[44] VELKÁ BRITÁNIE. Violent Crime Reduction Act 2006, Chapter 38 

[45] WITKOWSKI, Piotr. Stanowisko MSW [online]. Warszawa: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, květen 2011. [cit. 2013-07-03]. Dostupné na Internetu: 

<http://reklama.kolter.pl/rekl_2013/bron_pl/p22/MSWiA_Pismo_o_kal_6mm.pdf> 

[46] Zkušební značky platné podle zákona č. 156/2000 Sb. [online]. Česká republika: 

CUZZS. [cit. 2015-02-14]. Dostupné na Internetu: < http://www.cuzzs.cz/file/12.pdf> 

  



 

76 

 

9 Seznam obrázku 

Obr. 3.1.1 Vybrané typy atrap hlavní [33, upraveno autorem] 15 

Obr. 3.1.2 Vybrané značky ČUZZS [46] 16 

Obr. 3.1.1.1 Konstrukce expanzní pistole [33, upraveno autorem]  17 

Obr. 3.1.1.2 Konstrukce expanzního revolveru [33, upraveno autorem] 17 

Obr. 3.2.1 Schéma konstrukce plynové nábojky typu 9 mm PA Blanc 18 

Obr. 3.2.1.1 Schéma vybraných typů nábojek 19 

Obr. 3.3.1.1 Přídavná hlaveň expanzní pistole [19] 22 

Obr. 3.3.2.1 Nahrazení atrapy hlavně revolveru [35] 23 

Obr. 4.3.1 Zevní pońkození hrudníku [33] 28 

Obr. 4.3.2 Pońkození srdce [33] 28 

Obr. 4.4.1 Penetrace lebečních kostí (laterální pohled) [33] 30 

Obr. 4.4.2 Rozsah mozkového traumatu (horizontální řez) [33] 30 

Obr. 4.4.3 Několikanásobný výstřel do pravé strany krku [33] 31 

Obr. 4.4.4 Defekt v tvrdém patře (odkrytí měkké tkáně spodiny ústní) [33] 31 

Obr. 4.4.5 Výstřel v oblasti vřetenní tepny levého zápěstí [33] 31 

Obr. 4.7.1 Moņné způsoby vedení úderu zbraní 32 

Obr. 5.1.1 Muņ zasaņený výstřelem z expanzního revolveru: případ 1 [25] 36 

Obr. 5.1.2 Vstřel pravé spánkové krajiny: případ 2 [24] 37 

Obr. 5.1.3 Vstřel pravé spánkové krajiny (odstranění měkké tkáně): případ 2 [24] 37 

Obr. 5.1.4 Vstřel do hrudníku: případ 2 [24] 37 

Obr. 5.1.5 Vstřel do hrudníku oņehnutí kůņe: případ 2 [24] 37 

Obr. 6.1.1.1 Vzorek V1 (CS): čelní pohled 41 

Obr. 6.1.1.2 Vzorek V1 (CS): příčný řez 41 

Obr. 6.1.1.3 Schématické znázornění vybraných hodnot z tabulek 42 



 

77 

 

Obr. 6.1.2.1 Vzorek V1 (CS): čelní pohled 45 

Obr. 6.1.2.2 Vzorek V2 (AC): čelní pohled 45 

Obr. 6.1.2.3 Schématické znázornění vybraných hodnot z tabulek 46 

Obr. 6.2.1 Měření rychlosti projektilu 52 

Obr. 6.2.2 Naměřené hodnoty rychlosti projektilu 53 

Obr. 6.3.1. Fotografie zasaņené koņní tkáně vzorků vepřového masa  57 

Obr. 6.3.2. Fotografie zasaņených vzorků vepřového masa bez koņní vrstvy  57 

Obr. 6.3.3. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 1 58 

Obr. 6.3.3. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 2 58 

Obr. 6.3.4. Zásah koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 4, 5 59 

Obr. 6.3.5. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 6 60 

Obr. 6.3.6. Zásah vzorku 6 CS nábojkou: otevření dutiny 60 

Obr. 6.3.7. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 7 61 

Obr. 6.3.8. Zásah vzorku 7 CS nábojkou: otevření dutiny 61 

Obr. 6.3.9. Zásah vzorku bez koņní vrstvy CS nábojkou: vzorek 8 62 

Obr. 6.3.10. Zásah vzorku 8 CS nábojkou: otevření dutiny 62 

Obr. 6.3.11. Zásah vzorku bez koņní vrstvy akustickou nábojkou: vzorek 1AC, 2AC  63 

Obr. 6.3.12. Zásah vzorku 1AC akustickou nábojkou: otevření dutiny 63 

Obr. 6.3.13. Zásah vzorku 2AC akustickou nábojkou: otevření dutiny 64 

Obr. 6.3.14. Zásah vzorku bez koņní vrstvy akustickou nábojkou: vzorek 3AC 65 

Obr. 6.3.15. Zásah vzorku 3AC akustickou nábojkou: otevření dutiny 65 

Obr. 6.3.14. Zásah koņní vrstvy AC nábojkou: vzorek 4AC, 5AC 66 

  



 

78 

 

10 Seznam tabulek 

Tab. 3.2.2.1 Povolené mnoņství dráņdivé látky v plynových nábojkách 19 

Tab. 3.2.2.2 Experimentální koncentrace dráņdivé látky [1; upraveno autorem]  20 

Tab. 6.1.1.1 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky AC) 43 

Tab. 6.1.1.2 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky FD) 43 

Tab. 6.1.1.3 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky CS) 44 

Tab. 6.1.1.4 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 - V6, pistole (nábojky PV) 44 

Tab. 6.1.2.1 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky AC) 47 

Tab. 6.1.2.2 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky FD) 47 

Tab. 6.1.2.3 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky CS) 48 

Tab. 6.1.2.4 Sumarizační tabulka pro vzorky V1 – V2, pistole (nábojky PV) 48 

Tab. 6.2.1 Tabulka naměřených rychlostí projektilu 53 

Tab. 6.2.2 Tabulka energetického zatíņení průřezu střely  54 

  



 

79 

 

11 Seznam vzorců 

6.2.1   
 

 
    [J] Výpočet kinetické energie projektilu dle vzorce 53 

6.2.2   
 

 
    [mm

2
] Výpočet příčného průřezu projektilu   53 

6.2.3    
 

 
  [J/mm

2
] Energetické zatíņení průřezu střely   53 

 

  



 

80 

 

12 Seznam příloh 

Příloha 1:  List of TDCC, Tab VIII - Cartridges for alarm weapons (C.I.P.) 1 

Příloha 2: Výběr relevantních případů uveřejněných na serveru Policie ČR 2 

Příloha 3: Fotografická dokumentace k případu 2 kapitoly 6 6 

Příloha 4: Výsledky a průběh praktických zkouńek na vzorcích mýdla 9 

Příloha 4.1: Pouņité prostředky a výsledky testu pro expanzní pistoli 11 

Příloha 4.2: Popis a průběh testu pro expanzní revolver 35 

Příloha 5:  Postup výpočtu nejistoty měření 46


