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Příloha 1: List of TDCC, Tab VIII - Cartridges for alarm weapons (C. I. P.) 

 

Name Date Rev Country M Bore Ptmax 

or emax 

Pk or 

ek 

E or 

ee 

4 mm Randz. court Blanc 12.3.1992 10.6.1992 Germany - 6 30 J 32,1 J 34,5 J 

4 mm Randz. long Blanc 12.3.1992 10.6.1992 Germany - 6 30 J 32,1 J 34,5J 

22 Long Blanc 2.8.1991 1.3.1994 Italy 7 4.3 500 P 575 650 

6 mm Flobert Blanc 2.8.1991 15.4.2008 France - 6 42 J 44,9 J 46,2 J 

315 Blanc 29.7.1991 1.3.1994 Germany 7 4.3 450 P 518 585 

8 mm Blanc 29.7.1991 23.9.2008 Germany 7 4.3 450 P 518 585 

320 Court Blanc 31.7.1991 1.3.1994 Italy 7.5 3 250 R 288 585 

35 Blanc 12.3.1992 1.6.1994 Germany 8.5 4.3 450 P 518 585 

35 R Blanc 12.3.1992 1.3.1994 Germany 8.5 4.3 450 P 518 585 

9 mm PA Blanc
*
 30.7.1991 1.3.1994 Germany 8.5 5.6 400 P 460 520 

380R Blanc/ 

9 mm R Blanc
*
 

31.7.1991 10.5.1995 Italy 

Germany 

7.5 3 250 R 288 325 

45 K Blanc 1.8.1991 1.3.1994 Germany 7.5 3 400 R 460 520 

Cal. 16Blanc 1.12.1991 4.6.1996 - 15 16.8 150 173 195 

Cal. 12 Blanc 1.12.1991 4.6.1996 - 15 18.2 150 173 195 

PTmax =   maximum average pressure (bar) 
PK = 1,15 Pmax =  maximum statistical individual pressure (bar) 
PE = 1,30 Pmax =  mean proof pressure (bar) 
Emax =   maximum average energy (Joule) 
EK = 1,07 Emax =  maximum statistical individual energy (Joule) 
EE = 1,10 Emax =  mean proof energy (Joule) 
M =   location of the pressure take (mm) 

Notice:  For conformal or tangential transducers the location (M) is that defined by the manufacturer. 
Notice: The designation "Blanc" can be indicated in one of the languages used by the C.I.P. Member Countries or 

can be replaced by the letter K  
P =  pressure barrel pistol type  
R =  pressure barrel revolver type 

* Cartridges used for practical part of thesis: Revolver: 380 Blanc (B&S); 9 mm R Blanc (WADIE) 
Pistol:   9 mm PA Blanc (WADIE) 

 

Zdroj: [17] 
[cit. 20. 2. 2015]   
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Příloha 2: Výběr relevantních případů uveřejněných na serveru Policie ČR 

Divoká noc v Českých Valenicích 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Jihomoravského kraje 10. 7. 2014 7 - 8. 7. 2014 České Velenice 

Muž použil expanzní pistoli z nerozvážnosti v podnapilém stavu na veřejnosti (ulici), kde měl podle 
svědků střílet po hlučících lidech a do vzduchu. V domnění, že se jedná o ostrou zbraň, byla 
přivolaná zásahová jednotka, která vypátrala muže v jeho bytě a v krbové římse nalezla expanzní 
zbraň a nábojky.   

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Výtržnictví Ohrožení osob Pod vlivem alkoholu Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/divoka-noc-v-ceskych-velenicich.aspx 
[cit. 20. 2. 2015]   

Tři loupežná přepadení na Kralupsku jsou objasněna 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Středočeského kraje 21. 3. 2014 19. 3. 2014 Kralupy nad Vltavou 

Neznámý pachatel strhl 18letého mladíka na ulici na zem a přitiskl mu revolver na břicho. 
Poškozenému oznámil, že se jedná o „plynovku“ a požadoval vydání všech věcí. Poškozenému se 
podařilo bez zranění utéct. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Loupežné přepadení Útok Bez výstřelu Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/tri-loupezna-prepadeni-na-kralupsku-jsou-objasnena.aspx 
[cit. 20. 2. 2015]  

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Středočeského kraje 21. 3. 2014 29. 7. 2013 Veltrusy 

Dva muži vstoupili do s krátkou střelnou zbraní do prodejny s ovocem a zeleninou. Majitel obchodu 
se bránil uchopeným nožem. Jeden z pachatelů po muži jedou, vystřelil a během útěku ještě dvakrát. 
Poté pachatele ujeli ve voze bez registračních značek.  Pachatelé byli dopadeni 20. 3. 2014. Během 
domovní prohlídky byly nalezeny plynové nábojky do plynové pistole, která byla při loupežném 
přepadení použitá. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Loupežné přepadení Útok - Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/tri-loupezna-prepadeni-na-kralupsku-jsou-objasnena.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

  

http://www.policie.cz/clanek/divoka-noc-v-ceskych-velenicich.aspx
http://www.policie.cz/clanek/tri-loupezna-prepadeni-na-kralupsku-jsou-objasnena.aspx
http://www.policie.cz/clanek/tri-loupezna-prepadeni-na-kralupsku-jsou-objasnena.aspx
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Falešný policista 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Středočeského kraje 7. 7. 2013 4. 7. 2013 Bohostice 

38letý muž ve falešném stejnokroji policie ČR byl zadržen policií na základě oznámení rybářů na 
přehradě Orlík. Muž měl i osobní evidenční číslo, odznak kriminální policie, průkaz, hodnostní 
označení a u pasu pouzdro se zbraní. Prý se jednalo o plynovou zbraň. Dle výpovědi, muž přibližně 
jeden měsíc neoprávněně kontroloval rybáře a ukládal pokuty. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Přisvojení pravomoci úřadu,  

padělání a pozměnění veřejné listiny 

Zneužití reálného 
vzhledu zbraně 

Bez výstřelu Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-falesny-policista.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

Krádeže, nedovolené ozbrojování 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Karlovarského kraje 4. 1. 2013 - Habartov 

Hrabovští policisté sdělili podezření 29letému muži z nedovoleného ozbrojování. Muž měl být dle 
podezření vlastníkem expanzního revolveru, který upravil dle svých potřeb na zbraň kategorie A 
(zakázané zbraně) s možností odpálení kulového projektilu. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Nedovolené ozbrojování Nelegální úprava Bez výstřelu Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/kradeze-nedovolene-ozbrojovani.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

Opilec přišel do restaurace s plynovou pistolí 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Královéhradeckého kraje 2. 2. 2012 1. 2. 2012 Hradec Králové 

Obsluha restaurace v Hradci Králové zavolala policií poté, co 61letý muž nezodpovědně v restauraci 
položil expanzní zbraň na pult a rozmlouval nesrozumitelnou řečí. Po příjezdu policie zastihla muže 
již před restaurací. Po bezpečnostní prohlídce objevili u muže dvě expanzní pistole a expanzní 
revolver.  

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Výtržnictví Ohrožení osob V podnapilém stavu 

Bez výstřelu 

Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/a-697295.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

http://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-falesny-policista.aspx
http://www.policie.cz/clanek/kradeze-nedovolene-ozbrojovani.aspx
http://www.policie.cz/clanek/a-697295.aspx
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Střelba v Mariánských Horách 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Moravskoslezského kraje 16. 6. 2011 13. 6. 2011 Ostrava 

Devatenáctiletý mladík nejprve slovně napadl o dva roky mladšího mladíka a poté po něm vystřelil 
z plynové pistole, přičemž mu mířil na nohy. Útočník po incidentu utekl a následně se šel sám 
přiznat.  

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Výtržnictví, vyhrožování Ohrožení osoby - Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/zpravy-z-ostravy-16-6-2011.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

Střílel z plynovky 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Plzeňského kraje 16. 5. 2011 12. 5. 2012 Plzeň 

Policisté byli přivolání k incidentu, který vyvolal 32letý muž ohrožováním oznamovatele a střelbou 
do vzduchu z plynové pistole poté, co byl nucen opustit hernu za chování nesoucí znaky výtržnictví. 
Později nalezli policisté zbraň pachatele zahozenou v kontejneru. Kontrolní zkouška prokázala, že 
muž byl pod vlivem amfetaminu a metamfetaminu. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Výtržnictví Výtržnictví Pod vlivem narkotik Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/strilel-z-plynovky.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

Přišla o 40 tisíc 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Moravskoslezského kraje 9. 9. 2010 31. 8. 2010 Krnov 

Stíhání 28letého muže pro zločin vydírání. Muž v silně podnapilém stavu vyhrožoval číšníkovy a 
požadoval vrácení 50 Kč, které mu číšník připočetl k útratě za předešlý dluh. Po slovní výhružce muž 
vytáhl expanzní pistoli, natáhl a namířil jí číšníkovi na hruď. Číšník se ukryl ve vedlejší místnosti a 
zavolal policii, která muže zajistila a po pátrání nalezla i pistoli odhozenou v křoví.  

Skutková podstata/ podstata činu Charakter Použití Specifikum Zranění 

Vydírání Vyhrožování Nelegální úprava 

Bez výstřelu 

Pod vlivem alkoholu 

Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-prisla-o-40-
tisic.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

http://www.policie.cz/clanek/zpravy-z-ostravy-16-6-2011.aspx
http://www.policie.cz/clanek/strilel-z-plynovky.aspx
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-prisla-o-40-tisic.aspx
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-prisla-o-40-tisic.aspx
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Zbraní ohrožoval obsluhu baru 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Moravskoslezského kraje 30. 4. 2009 únor 2009 Přerov 

34letý muž v podnapilém stavu vytáhl upravenou expanzní zbraň na obsluhu baru, kterou předtím 
slovně napadal. Dva hosté muže specifikovali a předali policii. Po kriminalistické expertíze bylo 
zjištěno, že zbraň je upravena k výstřelu pevného projektilu s potenciálem způsobit smrtelná zranění.  

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Nedovolené ozbrojování, výtržnictví Ohrožení osob 

Vyhrožování 

Nelegální úprava 

Pod vlivem alkoholu 

Bez výstřelu 

Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/zbrani-ohrozoval-obsluhu-baru.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

V restauraci střílel z plynovky 

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Moravskoslezského kraje 12. 3. 2009 12. 3. 2009 Fulnek 

Silně podnapilý 59letý muž vystřelil v restauraci z expanzního revolveru Umarex Colt, poté co slovně 
napadal majitele restaurace a vyhrožoval mu fyzickou újmou.  

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Výtržnictví, vyhrožování Útok Pod vlivem alkoholu 

Střelba do země 

Bez zranění  

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/v-restauraci-strilez-z-plynovky.aspx 
[cit. 20. 2. 2015] 

Stalo se - 17. 12. 2008  

Zdroj Datu vydání Datum činu Místo činu 

Policie ČR: KŘP Moravskoslezského kraje 17. 12. 2008 8. 6. 2008 Ostrava- Vítkovice 

26letý muž byl obviněn z nedovoleného používání nelegálně upravené expanzní zbraně Bruni 
k páchání trestné činnosti. Zbraň měl opakovaně použit proti čtyřem osobám. 

Skutková podstata/ podstata činu Charakter použití Specifikum Zranění 

Vydírání, výtržnictví  Útok Nelegální úprava Neuvedeno 

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/stalo-se-17-12-2008.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 
[cit. 20. 2. 2015] 

  

http://www.policie.cz/clanek/zbrani-ohrozoval-obsluhu-baru.aspx
http://www.policie.cz/clanek/v-restauraci-strilez-z-plynovky.aspx
http://www.policie.cz/clanek/stalo-se-17-12-2008.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
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Příloha 3: Fotografická dokumentace k případu 2 kapitoly 5.1 

 

 

Obr. 3.1 Střelná rána do levé spodní časti hrudníku: poškození oděvu [24] 

 

Obr. 3.2 Střelná rána do levé spodní časti hrudníku: poškození kůže [24] 



 

7 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Střelná rána do levé spodní časti hrudníku: podkožní krevní hematom [24] 

 

Obr. 3.4 Výstřel do horního tvrdého patra (palatum durum): lacerace měkké tkáně [24] 
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Obr. 3.5 Vstřel do pravé spánkové krajiny: vstřelový defekt [24] 

 

Obr. 3.6 Vstřel do pravé spánkové krajiny: odkrytí lebečních kostí *24] 
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Příloha 4: Výsledky a průběh praktických zkoušek na vzorcích mýdla 

 Test proveden dne:   12. 12. 2014 

 Okolní teplota:    6,6 °C – 7,6 °C  

 Teplota ve vyhřívaném boxu:  20 °C – 21 °C   Obrázek 4.1 

 Vlhkost:    65 % – 68 %  

 Relativní rychlost větru:  8 km/h – 10 km/h 

 Testovací vzorek:   Mýdlo (Toilet Soap, Lemon – refreshing care; 100g) 
     Výrobce: BETASOAP Sp. z o. o.   
     Rozměry: 91 mm x 51 mm  Obrázek 4.2 
     Šířka: 28 mm 

 Vzdálenost střelby:   Absolutní blízkost  Obrázek 4.3 – 4.4 
Pro vzorky V1 – V4 byl volen středně silný přítlak, pro 
vzorky V5 – V6 silný přítlak.   

    

 

 

Obr. 4.1 Vyhřívaný box pro testování 
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Obr. 4.2 Přiložení zbraně ke vzorku mýdla při střelbě  Obr. 4.3 Testovaný vzorek mýdla  

 

Obr. 4.4 Orientace volená při hodnocení a popisu  
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Příloha 4.1: Použité prostředky a výsledky testu pro expanzní pistoli   

 Testovaná zbraň:       Obrázek 4.1.1 – 4.1.3 

  Expanzní pistole ZORAKI 917 T; cal. 9 mm P.A.K. 

 Testované střelivo:       Obrázek 4.1.4 

  Plynové nábojky: 9 mm PA Blank    Obrázek 4.1.5 

Celkem testováno 24 ks (6 ks pro každý zvolený typ nábojek)  

Výrobce:   Sellier & Bellot a.s. 

Efekt:   Knall (akustické/ start)  barva kartuše zelená 

  Výrobce:   DIEFKE WADIE MUNITION GmbH & Co KG 

  Efekt:   CS    barva kartuše žlutá 

     PV    barva kartuše hnědá 

     Flash- Defence   barva kartuše zlatá 

 

 

Obr. 4.1.1 Expanzní pistole ZORAKI 917 T- pohled z leva 
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Obr. 4.1.2 Expanzní pistole ZORAKI 917 T- na části rozebraná pistole 

 

 

Obr. 4.1.3 Expanzní pistole ZORAKI 917 T- pohled do atrapy hlavně v ose výstřelu (bez závěru) 
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Obr. 4.1.4 Plynové nábojky: zelená (akustická), zlatá (Flash - Defence), žlutá (CS), hnědá (PV) 

 

Obr. 4.1.5 Deliberovaná plynová nábojka: zelená (akustická) s obsahem cca 0,15 g střelného prachu 
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Obr. 4.1.6 Deliberovaná plynová nábojka: zlatá (Flash – Defence) s obsahem cca 0,25 g pyrotechnické 

slože a střelného prachu 

  

  

a) obsah plastového kontejneru s dráždivou 
látkou; 5 g bílého prášku 

b) střelivo obsažené v nábojce pod plastovým 
kontejnerem; 0,2 g střeliviny 

Obr. 4.1.7 Deliberovaná plynová nábojka: žlutá CS (max. 80 mg účinné látky)  
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Výsledky testů pro nábojky s akustickým efektem (AC) 

Tab. 4.1.1 Sumarizační tabulka vzorky V1 - V6 (nábojky AC) 

 
* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
 + viditelné krátery vytvořené většími částicemi 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (AC): 

 

Obr. 4.1.8 Vzorek V1 (AC): čelní pohled  Obr. 4.1.9 Vzorek V1 (AC): kolmý řez na osu 

výstřelu  

 

  

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

Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak Silný přítlak

Vznik kouřového kanálu (kaverny): 

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+:
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Slovní popis vzorku V1 (AC): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru se vzedmutým okrajem, převážně na pravé 
straně, o cca 3 mm nad okolní povrch. Lem defektu odděluje nesouvislou šedočernou texturou 
prachových částic dutiny od čistého povrchu mýdla. Maximální průměr lemu 13 mm. Mělké 
zúžení ústí dutiny do hloubky 1 - 3 mm, kde tvoří dutina ostrý přechod zaobleného 
nepravidelného obdélníkového půdorysu 13 mm x 9 mm s obloukovým vybočením spodní 
strany. V hloubce cca 1 mm pod přechodem je dutina na spodní straně mírně rozšířena pod 
ostrý přechodový lem.  Do hloubky 10 mm dutina se strmými stěnami a výraznou abrazí. Dno 
v hloubce 11 mm nepravidelně zaoblené, bez bodového vrcholu. Povrch mýdla po stranách 
zvrásněn radiálním rýhováním. Absence větších prachových částic. Souvislá prachová známka 
jemných prachových částic šedo- černého zbarvení na spodní části cca 16 mm pod lemem 
defektu. Povrch mimo defekt bez abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s mírným 
vybočením levé strany o cca 1 mm. Zadní strana vystouplá o cca 0,5 mm nad okolní povrch v ose 
výstřelu. 

 

Obrazový popis vzorku V2 (AC): 

  

Obr. 4.1.10 Vzorek V2 (AC): čelní pohled Obr. 4.1.11 Vzorek V2 (AC): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V2 (AC): 

Lem defektu eliptického tvaru s výrazným mechanickým poškozením; bez vzedmutí hmoty. 
Neostré oddělení kouřové dutiny s nesouvislou šedočernou texturou větších prachových částic. 
Maximální průměr lemu 11 mm. Do hloubky 4 mm dutina s kuželovitým zúžením pod úhlem cca 
40°; strmějším po stranách. Povrch dutiny s výraznou abrazí. Dno v hloubce 4 mm s bodovým 
vrcholem rozšířeným do stran. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním. 
Absence větších i jemných prachových částic. Povrch mimo defekt bez abraze. Hmota mýdla 
zhuštěná po stranách defektu bez vybočení. Bez vzedmutí zadní strany. 
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Obrazový popis vzorku V3 (AC):  

  

Obr. 4.1.12 Vzorek V3 (AC): čelní pohled  Obr. 4.1.13 Vzorek V3 (AC): kolmý řez na 

osu výstřelu 

Slovní popis vzorku V3 (AC): 

Ostrý lem defektu s konturou ústí hlavně mechanicky vtlačené do hloubky cca 3 mm. Horní 
pravá i levá strana lemu zaoblena vstupem plynů. Ve spodní části zřetelný prstencový otisk ústí 
hlavně. Maximální průměr lemu 18 mm. V hloubce 3 mm je dutina zúžena na průměr 7 mm s 
deformovanou horní obvodovou částí. Do hloubky 7 mm dutina se strmými stěnami, výraznou 
abrazi a nezřetelnou texturou šedého zbarvení tvořenou většími a jemnými prachovými 
částicemi, patrné částice korku. Dno dutiny nepravidelné zaoblené, tvořící dva bodové vrcholy s 
rozestupem 3 mm v horizontální ose defektu. Povrch mýdla po stranách jemně zvrásněn 
radiálním rýhováním. Větší prachové částice - nepatrné. Bodová známka jemných prachových 
částic šedo- černého zbarvení cca 23 mm pod spodním lemem defektu s posunutím o 4 mm od 
vertikální osy směrem do leva. Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná 
po stranách defektu s výstupem hmoty o 1 mm na levé straně. Zadní strana s mírným 
vzedmutím hmoty cca 0,5 mm. 

 

Obrazový popis vzorku V4 (AC): 

  

Obr. 4.1.14 Vzorek V4 (AC): čelní pohled  Obr. 4.1.15 Vzorek V4 (AC): kolmý řez na 

osu výstřelu  
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Slovní popis vzorku V4 (AC): 

Oblý lem defektu nepravidelného kruhového tvaru, se vzedmutím a deformaci v levé horní 
části o 0,5 mm nad okolní povrch. Spodní část lemu mechanicky poškozena hlavní zbraně - 
vtisknutí ústí. Maximální průměr lemu 14 mm. V hloubce 3 mm je dutina zúžena na průměr 
půdorysu 11 mm x 6 mm nepravidelného zaobleného obdélníku, kde je v hloubce cca 1 mm pod 
přechodem dutina mírně rozšířena pod oblý přechodový lem na spodní části. Do hloubky 10 mm 
dutina se strmými stěnami, výraznou abrazi a nezřetelnou texturou šedého zbarvení tvořenou 
většími a jemnými prachovými částicemi. Na dně dutiny jsou patrné větší částice plastové 
kartuše a korku. Dno dutiny nepravidelné zaoblené, bez bodového vrcholu. Povrch mýdla po 
stranách jemně zvrásněn radiálním rýhováním. Větší ani jemné prachové částice nejsou patrné. 
Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu 
s vybočením pravé strany o cca 0,5 mm. Zadní strana s mírným vzedmutím hmoty cca 0,5 mm. 

 

Obrazový popis vzorku V5 (AC):  

 

Obr. 4.1.16 Vzorek V5 (AC): čelní pohled  Obr. 4.1.17 Vzorek V5 (AC): kolmý řez na 

osu výstřelu 

Slovní popis vzorku V5 (AC): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s rozšířením defektu mimo obvod po stranách 
v horizontální ose vstřelu a na spodní straně. Okraj defektu nepatrně vystouplý po celém 
obvodu s maximálním vzedmutím o 2 mm na levé straně defektu. Ostré oddělení kouřové 
dutiny s výraznou šedočernou texturou prachových částic. Maximální průměr lemu 18 mm. 
Pozvolné, pravidelné, mělké zúžení dutiny pod úhlem cca 40° do hloubky 3 mm, kde tvoří dutina 
ostrý přechod zaobleného obdélníkového půdorysu 16 mm x 10 mm s oblými kratšími 
vertikálními stranami. Do hloubky 10, 5 mm dutina s kolmými stěnami na horní a dolní straně - 
boční stěny sešikmený pod úhlem cca 30°. Povrch dutiny s výraznou abrazí stěn. Dno v hloubce 
17 mm je nepravidelně zaoblené se středem zaoblení posunutým o 3 mm vlevo dolů mimo 
centrální osu vstřelu. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním. Absence větších 
prachových částic. Souvislá prachová známka jemných prachových částic šedo- černého zbarvení 
usazena na levé straně v rýhování. Bodové usazeniny ve vrcholech konturovaného obdélníku 41 
mm x 21mm se středem v ose výstřelu (tvar přední části zbraně). Povrch mimo defekt bez 
abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s mírným vybočením levé strany o cca 1 
mm. Zadní strana vzedmutá o cca 2 mm nad okolní povrch v ose vstřelu. 
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Obrazový popis vzorku V6 (AC):  

  

Obr. 4.1.18 Vzorek V6 (AC): čelní pohled   Obr. 4.1.19 Vzorek V6 (AC): kolmý řez na 

osu výstřelu 

Slovní popis vzorku V6 (AC): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s rozšířením defektu mimo obvod po stranách 
v horizontální ose vstřelu a na spodní straně. Okraj defektu vystouplý po celém obvodu 
s maximálním vzedmutím o 4 mm na pravé straně defektu. Ostré oddělení kouřové dutiny 
s nesouvislou šedočernou texturou prachových částic. Maximální průměr lemu 19 mm. Mělké 
zúžení dutiny pod úhlem 30° na horní, levé a spodní části do hloubky 3 mm, kde tvoří dutina 
ostrý přechod zaobleného obdélníkového půdorysu 17 mm x 10 mm s oblými kratšími 
vertikálními stranami. Do hloubky 12 mm dutina se strmým sklonem stěn. Povrch dutiny s 
výraznou abrazí. Dno v hloubce 13 mm je nepravidelně zaoblené s nezřetelným bodovým 
vrcholem průměru 5 mm. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním. Na pravé 
straně protíná rýhování defekt. Absence větších prachových částic. Souvislá prachová známka 
jemných prachových částic šedo- černého zbarvení usazena na pravé straně v rýhování. Bodové 
usazeniny cca 20 mm pod spodním lemem defektu. Povrch mimo defekt bez abraze. Hmota 
mýdla zhuštěná po stranách defektu s vybočením pravé strany o cca 3 mm. Zadní strana 
vzedmutá o cca 1 mm nad okolní povrch v ose vstřelu 
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Výsledky testů pro nábojky se zábleskovým efektem - Flash- Defence (FD) 

Tab. 4.1.2 Sumarizační tabulka vzorky V1 - V6 (nábojky FD) 

 

* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
 + viditelné krátery vytvořené většími částicemi 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (FD): 

  

Obr. 4.1.20 Vzorek V1 (FD): čelní pohled  Obr. 4.1.21 Vzorek V1 (FD): kolmý řez na 

osu výstřelu 

  

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

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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Slovní popis vzorku V1 (FD): 

Lem defektu nezřetelný, pravidelného kruhového tvaru s maximálním průměrem 10 mm. 
Lem ohraničuje propad hmoty do hloubky maximálně 0,5 mm s mírným zašednutím a patrnou 
abrazi povrchu. V defektu jsou patrné větší prachové částice. Ve spodní části lem defektu 
mechanicky poškozen hlavní zbraně- vtisknutí ústí. Povrch nezvrásněn. Množství větší 
prachových částic na povrchu. Výraznější souvislá známka jemných prachových částic šedého 
zbarvení; v blízkém okolí defektu tvoří soustředný prstence o průměru 24 mm. Nesouvislé, 
nevýrazné usazení částic pod defektem. Povrch mýdla po stranách nezvrásněn, mimo defekt bez 
viditelné abraze. Hmota bez viditelného vybočení stran. Zadní strana bez viditelného vzedmutí. 

 

Obrazový popis vzorku V2 (FD): 

  

Obr. 4.1.22 Vzorek V2 (FD): čelní pohled  Obr. 4.1.23 Vzorek V2 (FD): kolmý řez na 

osu výstřelu 

 

Slovní popis vzorku V2 (FD): 

Lem defektu nezřetelný, nepravidelného tvaru elipsy maximálního průměru 10 mm s vedlejší 
osou směřovanou horizontálně od osy vstřelu. Lem ohraničuje propad hmoty do hloubky 3 mm 
s mírným černohnědým zbarvením a patrnou abrazi povrchu. V dutině patrné větší prachové 
částice. Obvod lemu je četně deformován prstencovitými vrypy hlavní zbraně v horní a spodní 
části. V pravé části cca 1 mm od lemu defektu odštěpen povrch do vzdálenosti 4 mm. Větší 
prachové částice na povrchu - nepatrné. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových 
částic šedého zbarvení ve spodní části defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota 
mýdla zhuštěná po stranách defektu bez viditelného vybočení stran. Zadní strana bez 
viditelného vzedmutí. 
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Obrazový popis vzorku V3 (FD) : 

  

Obr. 4.1.24 Vzorek V3 (FD): čelní pohled Obr. 4.1.25 Vzorek V3 (FD): kolmý řez na osu 

výstřelu 

 

Slovní popis vzorku V3 (FD): 

Lem defektu nezřetelný, nepravidelného kruhového tvaru s maximálním průměrem 14 mm. 
Lem ohraničuje propad hmoty do hloubky 2 mm s mírným zašednutím a patrnou abrazi 
povrchu. V dutině patrné větší prachové částice. Obvod lemu je četně deformován 
prstencovitými vrypy hlavní zbraně. V horní části cca 3 mm od lemu, odštěpen povrch do 
vzdálenosti 11 mm. Povrch mýdla po stranách jemně zvrásněn radiálním rýhováním. Množství 
větších prachových částic na povrchu. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových částic 
šedého zbarvení v blízkém okolí defektu. Bodová, prachová známka cca 21 mm pod lemem 
defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu 
bez viditelného vybočení stran. Zadní strana bez viditelného vzedmutí. 

 

Obrazový popis vzorku V4 (FD): 

  

Obr. 4.1.26 Vzorek V4 (FD): čelní pohled Obr. 4.1.27 Vzorek V4 (FD): kolmý řez na osu 

výstřelu 

  



 

23 

 

Slovní popis vzorku V4 (FD): 

Lem defektu nezřetelný, pravidelného kruhového tvaru s maximálním průměrem 10 mm. 
Lem ohraničuje propad hmoty do hloubky maximálně 1 mm s mírným zašednutím a patrnou 
abrazi povrchu. V defektu jsou patrné větší prachové částice. Ve spodní části, lem defektu 
mechanicky poškozen hlavní zbraně - vtisknutí ústí. Množství větších prachových částic na 
povrchu. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových částic šedého zbarvení v blízkém 
okolí defektu, tvořící soustředný prstenec o průměru 22 mm. Bodová prachová známka cca 19 
mm pod lemem defektu. Povrch mýdla po stranách jemně zvrásněn radiálním rýhováním, mimo 
defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu bez viditelného 
vybočení stran. Zadní strana bez viditelného vzedmutí. 

 

Obrazový popis vzorku V5 (FD): 

  

Obr. 4.1.28 Vzorek V5 (FD): čelní pohled  Obr. 4.1.29 Vzorek V5 (FD): kolmý řez na 

osu výstřelu 

Slovní popis vzorku V5 (FD): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vystouplým okrajem v pravé časti o cca 1 mm. Max. 
průměr lemu 16 mm. Lem je tvořen oblým, pozvolným přechodem s propadem hmoty do 
hloubky 2 mm, kde tvoří dutina půdorysný tvar zaobleného obdélníku 13 mm x 8 mm se 
zaoblenými kratšími stranami kolmými na horizontální osu defektu. V hloubce cca 1 mm pod 
přechodem levé i pravé kratší strany obdélníku je dutina mírně rozšířena do stran pod 
přechodový lem.  Do hloubky 9 mm, dutina s oblým podélným zúžením bez bodového vrcholu. 
Mírné zašednutí a patrná abraze stěn dutiny. V dutině patrné větší prachové částice a kousky 
plastové kartuše. Ve spodní části lem defektu mechanicky poškozen hlavní zbraně - vtisknutí 
ústí. Povrch mýdla po stranách jemně zvrásněn radiálním rýhováním. Větší prachové částice na 
povrchu - patrné. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových částic šedého zbarvení cca 
16 mm pod lemem defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná 
po stranách defektu bez viditelného vybočení stran. Zadní strana bez viditelného vzedmutí. 
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Obrazový popis vzorku V6 (FD): 

  

Obr. 4.1.30 Vzorek V6 (FD): čelní pohled Obr. 4.1.31 Vzorek V6 (FD): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V6 (FD): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vystouplým okrajem v pravé časti - 1 mm, 
celkového maximálního průměru 17 mm. Lem je tvořen oblým, pozvolným přechodem 
s propadem hmoty do hloubky 2 mm, kde tvoří dutina půdorysný tvar nepravidelného, 
zaobleného obdélníku 13 mm x 9 mm se zaoblenými kratšími stranami kolmými na horizontální 
osu defektu. V hloubce cca 1 mm pod obvodem obdélníku je dutina mírně rozšířena do stran 
pod přechodový lem.  Do hloubky 12 mm, dutina s kolmými stěnami a oblým dnem. V pravé 
časti dna sekundární dutina průměru 4 mm a hloubky 2 mm. Povrch dutiny mírné zašedlý, 
patrná abraze. V dutině větší prachové částice a kousky plastové kartuše. Ve spodní části lem 
defektu mechanicky poškozen hlavní zbraně - vtisknutí ústí. Povrch mýdla bez zvrásnění. Větší 
prachové částice na povrchu nepatrné. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových 
částic šedého zbarvení v blízkosti do 10 mm od lemu defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné 
abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu, mírné vybočení hmoty na levé straně - 0,5 
mm. Zadní strana viditelně vzedmutá o 0,5 mm nad okolní povrch v ose vstřelu. 
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Výsledky testů pro nábojky s dráždivým efektem CS 

Tab. 4.1.3 Sumarizační tabulka vzorky V1 - V6 (nábojky s dráždivým efektem - CS) 

 

* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
 + viditelné krátery vytvořené většími částicemi 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (CS): 

  

Obr. 4.1.32 Vzorek V1 (CS): čelní pohled Obr. 4.1.33 Vzorek V1 (CS): kolmý řez na osu 

výstřelu 

  

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

Radiální rýhy:

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vzedmutí lemu vstřelového defektu *mm+:

Vybočení hmoty na zadní strany *mm+:

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, +):*
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Slovní popis vzorku V1 (CS): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vystouplými okraji po stranách. Vystoupnutí nad 
povrch o 3 mm; ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou černou texturou prachových částic. 
Pravá horní část lemu radiálně popraskaná. Spodní část lemu mechanicky poškozena  - vtisknutí 
ústí. Max. průměr lemu 22 mm. Nerovnoměrné zúžení dutiny, po stranách příkré. V hloubce 3 
mm, tvoří dutina přechod půdorysu nepravidelného obdélníku (zkosení horní strany) 10 mm x 
16 mm s delší stranou v horizontální ose defektu a výrazně oblými vrcholy. Pod přechodem – 
cca 1mm, dutina na levé straně mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky, 22 mm 
dutina s kolmými stěnami a oblým zakončením bez bodového vrcholu. Výrazné zčernání dutiny 
s většími částicemi (korek), abraze stěn. Povrch mýdla po stranách silně zvrásněn radiálním 
rýhováním především na pravé straně s patrným popraskáním povrchu do hloubky až 1 mm. 
Větší prachové částice na povrchu - nepatrné, bez viditelné abraze. Černá prachová známka cca 
1 mm pod defektem s konturou tvaru písmene W. Jemné prachové částice v okolí defektu cca 2 
mm – 22 mm, výrazněji usazené v rýhování. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s 
viditelným vybočením pravé strany o 2 mm a levé strany o 0,5 mm. Zadní strana vzedmutá o cca 
6 mm nad okolní povrch v ose výstřelu; výrazné rozpraskání v místě vzedmutí hmoty. 

 

Obrazový popis vzorku V2 (CS): 

  

Obr. 4.1.34 Vzorek V2 (CS): čelní pohled  Obr. 4.1.35 Vzorek V2 (CS): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V2 (CS): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s výrazněji vystouplými okraji po stranách. Na 
levé straně vystoupnutí hmoty půlkruhového tvaru průměru 5 mm s převisem 4 mm (zpětný 
výtok plynů z kaverny). Ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou černou texturou prachových 
částic. Spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí hlavně. V horní části plytký vryp cca 1 
mm nad defektem. Maximální průměr lemu 23 mm. Nerovnoměrné zúžení dutiny - pozvolné na 
horní straně, s mírným převisem na spodní straně; příkré po stranách. V hloubce 3 mm, tvoří 
dutina přechod půdorysu nepravidelného kruhu se zploštěním na horní straně, snižující průměr 
kaverny na 11 mm. Do hloubky 17 mm, dutina s kónickým zúžením a zploštěním v horizontální 
rovině; oblé zakončení bez bodového vrcholu. Výrazné zčernání dutiny s většími částicemi 
(korek, plast), abraze stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním především 
na levé straně. Větší prachové částice v malém počtu, bez viditelné abraze povrchu. Černá 
prachová známka pod defektem ve tvaru půlměsíce, kontura písmene W. Jemné prachové 
částice v okolí defektu cca 2 mm – 25 mm s texturou soustředných kružnic, se středem v ose 
vstřelu. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s viditelným vybočením levé strany o 1, 5 
mm a pravé strany o 0, 5 mm nad povrch. Zadní strana vzedmutá o cca 2 mm nad okolní povrch 
v ose vstřelu. 



 

27 

 

Obrazový popis vzorku V3 (CS): 

  

Obr. 4.1.36 Vzorek V3 (CS): čelní pohled Obr. 4.1.37 Vzorek V3 (CS): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V3 (CS): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s výrazněji vystouplými okraji po stranách. 
Vystoupnutí nad povrch o 1 mm; ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou černou texturou 
prachových částic. Horní část lemu mírně odštípnutá s patrnou abrazí. Pravá strana radiálně 
rozpraskaná. Spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí hlavně. Maximální průměr 
lemu 20 mm. Nerovnoměrné zúžení dutiny, po stranách příkré. V hloubce 3 mm, tvoří dutina 
přechod půdorysu nepravidelného obdélníku (zkosení horní a spodní části) 11 mm x 16 mm, 
s delší stranou v horizontální ose defektu a výrazně oblými vrcholy. Pod přechodem je dutina po 
stranách mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky 19 mm, dutina s kolmými stěnami a 
oblým zakončením bez bodového vrcholu. Výrazné zčernání dutiny s většími částicemi (korek, 
plast), abraze stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním především na pravé 
straně; patrná abraze do vzdálenosti 2 mm od lemu defektu. Větší prachové částice na povrchu 
patrné v malém množství. Černá prachová známka cca 1 mm pod defektem s konturou písmene 
W. Jemné prachové částice v okolí defektu s nepravidelným navrstvením - výrazněji usazené 
v rýhování. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu, viditelné vybočení pravé strany o 2,5 
mm nad povrch. Zadní strana vzedmutá o cca 3 mm nad okolní povrch v ose vstřelu, rozpraskání 
v místě vystoupení hmoty. 

 

Obrazový popis vzorku V4 (CS): 

  

Obr. 4.1.38 Vzorek V4 (CS): čelní pohled   Obr. 4.1.39 Vzorek V4 (CS): kolmý řez  

 na osu výstřelu  
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Slovní popis vzorku V4 (CS): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s rovnoměrně vystouplými okraji po celém 
obvodu defektu. Vystoupnutí nad povrch o 1 mm; ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou 
černou texturou prachových částic. Horní pravá část lemu mírně odštípnutá s patrnou abrazí 
v defektu a popraskáním. Spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí zbraně. Maximální 
průměr lemu 20 mm. Nerovnoměrné zúžení dutiny, po stranách příkré. Na horní a spodní části 
pokles pozvolný do hloubky 4 mm, kde tvoří dutina přechod půdorysu nepravidelného 
obdélníku (oblá pravá strana) 9 mm x 15 mm s delší stranou v horizontální ose defektu. Pod 
přechodem, dutina na pravé straně mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky 20 mm, 
dutina s kolmými stěnami a oblým zakončením bez bodového vrcholu. Výrazné zčernání dutiny 
s většími částicemi (korek, plast), abraze stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním 
rýhováním výrazně na pravé straně; patrná abraze do vzdálenosti 4 mm od lemu defektu. Větší 
prachové částice - nepatrné. Černá prachová známka cca 1 mm pod defektem s konturou 
písmene W. Jemné prachové částice v okolí defektu s nepravidelným navrstvením, výraznější na 
horní a spodní části. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s viditelným vybočením pravé 
strany o 1 mm nad povrch a levé strany o 0,5 mm. Zadní strana vzedmutá o cca 3 mm nad okolní 
povrch v ose vstřelu, mírné rozpraskání v místě vzedmutí. 

 

Obrazový popis vzorku V5 (CS): 

  

Obr. 4.1.40 Vzorek V5 (CS): čelní pohled Obr. 4.1.41 Vzorek V5 (CS): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V5 (CS): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s rovnoměrně vystouplými okraji po celém 
obvodu defektu, vzedmutí o 2 mm; ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou černou texturou 
prachových částic. Spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí hlavně. Maximální 
průměr lemu 23 mm. Nerovnoměrné zúžení tvoří deformovaný prstenec šířky 1 mm s propadem 
hmoty do hloubky 2 mm, kde tvoří dutina přechod půdorysu zaobleného obdélníku 18 mm x 16 
mm s delší stranou v horizontální ose defektu. Pod přechodem je dutina na levé straně mírně 
rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky 22 mm, dutina s kolmými stěnami a oblým 
zakončením bez bodového vrcholu. Výrazné zčernání dutiny s většími částicemi (korek), abraze 
stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním - výrazně na levé straně. Černá 
prachová známka cca 1 mm pod defektem s konturou písmene W do vzdálenosti 30 mm od 
lemu defektu. Hmota mýdla zhuštěná po stranách s viditelným vybočením levé strany o 1,5 mm 
nad povrch a pravé strany o 1 mm. Zadní strana vzedmutá o cca 4 mm nad okolní povrch v ose 
vstřelu; rozpraskání a odštípnutí hmoty v místě vzedmutí. 
 Stěny kaverny na obrázku 1.38 jsou hladké působením silikonu pro vytvoření odlitku. Původní 
stav, viz obrázek 1.37. 
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Obrazový popis vzorku V6 (CS): 

 

Obr. 4.1.42 Vzorek V6 (CS): čelní pohled   Obr. 4.1.43 Vzorek V6 (CS): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V6 (CS): 

Lem defektu nepravidelného, deformovaného kruhového tvaru s výrazněji vystouplým okraji 
v levé časti - 2 mm a v pravé horní části 4 mm s půlkruhovým převisem hmoty o průměru 4 mm 
(viditelné poškození způsobené výstupem plynů z kaverny); ostré oddělení kouřové dutiny 
s výraznou černou texturou prachových částic. Maximální průměr lemu 23 mm.  Do hloubky 26 
mm dutina s deformovanými kolmými stěnami a oblým zakončením bez bodového vrcholu. 
Výrazné zčernání dutiny s většími částicemi (korek, plast), abraze stěn. Povrch mýdla po 
stranách výrazně zvrásněn radiálním rýhováním. Černá prachová známka cca 1 mm pod 
defektem s texturou tvaru písmene W až do vzdálenosti 35 mm od lemu defektu. Hmota mýdla 
zhuštěná po stranách s viditelným vybočením levé i pravé strany o 1 mm nad povrch. Zadní 
strana vzedmutá o cca 6 mm nad okolní povrch v ose vstřelu; rozpraskání a odštípnutí hmoty 
v místě vzedmutí. 
 Stěny kaverny na obrázku 1.40 jsou hladké působením silikonu pro vytvoření odlitku. Původní 
stav, viz obrázek 1.39. 
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Výsledky testů pro nábojky s dráždivým efektem PV 

Tab. 4.1.4 Sumarizační tabulka vzorky V1 - V6 (nábojky s dráždivým efektem - PV) 

 

* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
 + viditelné krátery vytvořené většími částicemi 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (PV): 

  

Obr 4.1.44 Vzorek V1 (PV): čelní pohled  Obr. 4.1.45 Vzorek V1 (PV): kolmý řez na osu 

výstřelu 

  

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

Typ střeliva:
Pistole Zoraki 917 T

Index vzorku

Max Min Prům
Pozorovaný jev

Střední přítlak 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+:
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Slovní popis vzorku V1 (PV): 

Lem defektu pravidelného kruhového tvaru - nepatrně vystouplý, ostré oddělení kouřové 
dutiny s výraznou šedočernou texturou prachových částic. Spodní část lemu mechanicky 
poškozena - vtisk ústí zbraně. Maximální průměr lemu 18 mm. Pozvolné, pravidelné zúžení 
dutiny pod úhlem cca 40° do hloubky 4 mm, kde tvoří dutina ostrý přechod (pozvolnější na 
spodní straně) obdélníkového půdorysu 12 mm x 7 mm s oblými vrcholy a pootočením o 45° ve 
směru hodinových ručiček k horizontální ose. V hloubce cca 1 mm pod přechodem dutina mírně 
rozšířena pod ostrý přechodový lem.  Do hloubky 12,5 mm, dutina s ogiválním zúžením a 
výraznou abrazí stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním rýhováním. Větší prachové 
částice do vzdálenosti 18 mm od lemu defektu. Souvislá prachová známka jemných prachových 
částic šedočerného zbarvení tvoří nepravidelný obdélníkový tvar 25 mm x 13 mm cca 4 mm pod 
lemem defektu. Povrch mimo defekt bez abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu 
bez viditelného vybočení po stranách. Zadní strana nepatrně vzedmutá o cca 1 mm nad okolní 
povrch v ose vstřelu. 

 

Obrazový popis vzorku V2 (PV): 

  

Obr. 4.1.46 Vzorek V2 (PV): čelní pohled  Obr. 4.1.47 Vzorek V2 (PV): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V2 (PV): 

Lem defektu pravidelného kruhového tvaru; nepatrně vystouplý cca 1 mm nad povrch; ostré 
oddělení kouřové dutiny s výraznou šedočernou texturou prachových částic. Pravá - spodní část 
lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí zbraně do hloubky cca 2 mm. Maximální průměr lemu 
19 mm. Pozvolné, pravidelné zúžení dutiny pod úhlem cca 30° do hloubky 3 mm (strmější 
v horní části), kde tvoří dutina ostrý přechod obdélníkového půdorysu 13 mm x 7 mm se 
zaoblenými kratšími stranami a pootočením o 55° ve směru hodinových ručiček horizontální 
ose. Do hloubky 11 mm, dutina s ogiválním zúžením a výrazným zploštěním ve směru osy delších 
stran vzniklé dutiny, výrazná abraze stěn. Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním 
rýhováním - méně výrazné na levé straně. Větší prachové částice do vzdálenosti 22 mm od lemu 
defektu. Souvislá známka jemných prachových částic šedočerného zbarvení tvoří nepravidelný 
obdélníkový tvar 18 mm x 13 mm cca 6 mm pod lemem defektu. Povrch mimo defekt bez 
viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s viditelným vybočením levé strany 
cca o 1 mm nad povrch v horizontální ose. Zadní strana nepatrně vzedmutá o cca 1 mm nad 
okolní povrch v ose vstřelu. 
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Obrazový popis vzorku V3 (PV): 

  

Obr. 4.1.48 Vzorek V3 (PV): čelní pohled Obr. 4.1.49 Vzorek V3 (PV): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V3 (PV): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vzedmutím okraje v levé části. Vzedmutí 
půlkruhového tvaru průměru 4 mm nad povrch o 1,2 mm s převisem hmoty (viditelné poškození 
způsobené výstupem plynů z kaverny); ostré oddělení kouřové dutiny s šedou texturou 
prachových částic. Pravá - spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí hlavně. Maximální 
průměr lemu 20 mm. Pozvolné zúžení dutiny na horní a spodní části defektu pod úhlem cca 20° 
do hloubky 4 mm, kde tvoří dutina oblý přechod obdélníkového půdorysu 14 mm x 6 mm 
s ostrými kratšími stranami kolmými na horizontální osu defektu. V hloubce cca 1 mm pod 
přechodem levé kratší strany obdélníku, dutina mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do 
hloubky 11 mm dutina s ogiválním zúžením bez bodového vrcholu a s výrazným zploštěním ve 
směru podélné osy delších stran vzniklé dutiny, výrazná abraze stěn. Povrch mýdla po stranách 
zvrásněn radiálním rýhováním. Větší prachové částice - nepatrné. Známka jemných prachových 
částic šedo- černého zbarvení cca 6 mm pod lemem defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné 
abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s viditelným vybočením levé strany cca o 1 
mm nad povrch. Zadní strana nepatrně vzedmutá o cca 1 mm nad okolní povrch v ose vstřelu. 

 

Obrazový popis vzorku V4 (PV): 

  

Obr. 4.1.50 Vzorek V4 (PV): čelní pohled  Obr. 4.1.51 Vzorek V4 (PV): kolmý řez na osu 

výstřelu 
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Slovní popis vzorku V4 (PV): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vystouplým okrajem v levé části. Vzedmutí 
nepravidelného půlkruhového tvaru průměru 3 mm nad povrch o 1,6 mm s převisem hmoty 
(viditelné poškození způsobené výstupem plynů z kaverny); ostré oddělení kouřové dutiny 
s výraznou šedočernou texturou prachových částic. Pravá - spodní část lemu mechanicky 
poškozena - vtisk ústí zbraně. Maximální průměr lemu 20 mm. Pozvolné zúžení dutiny pod 
úhlem cca 30°- mírnější na spodní části defektu, po stranách strmé. Zúžení do hloubky až 3 mm, 
kde tvoří dutina na horní a spodní straně oblý přechod obdélníkového půdorysu 14 mm x 6 mm 
s ostrými kratšími hranami kolmými na horizontální osu defektu. V hloubce cca 1 mm pod 
přechodem kratších stran obdélníku, dutina mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky 
10 mm dutina se strmým zúžením bez bodového vrcholu a výrazným zploštěním ve směru 
podélné osy delších stran vzniklé dutiny, výrazná abraze stěn s částicemi plastové kartuše. 
Povrch mýdla po stranách jemně zvrásněn radiálním rýhováním. Větší prachové částice na 
povrchu - nepatrné. Nevýrazná, nesouvislá známka jemných prachových částic šedočerného 
zbarvení cca 6 mm pod lemem defektu. Povrch mimo defekt bez viditelné abraze. Hmota mýdla 
zhuštěná po stranách defektu bez viditelného vybočení stran. Zadní strana bez viditelného 
vzedmutí. 

 

Obrazový popis vzorku V5 (PV): 

  

Obr. 4.1.52 Vzorek V5 (PV): čelní pohled  Obr. 4.1.53 Vzorek V5 (PV): kolmý řez na osu 

výstřelu 

Slovní popis vzorku V5 (PV): 

Lem defektu kruhového tvaru s výrazněji vystouplým pravým okrajem - 1,5 mm. Ostré 
oddělení kouřové dutiny s výraznou černou texturou prachových částic. Levá část lemu 
mechanicky poškozena - vtisk ústí zbraně, spodní část dutiny - známka vtlačení hlavně do 
hloubky 2 mm. 4 mm pod spodním lemem - vtlačení vnějšího obrysu závěru s výraznou černou, 
prachovou známkou (textura písmene W). Maximální průměr lemu 22 mm. Pozvolné zúžení 
dutiny pod úhlem cca 30° do hloubky až 3 mm, kde tvoří dutina ostrý přechod nepravidelného 
elipsovitého tvaru 12 mm x 17 mm s hlavní osou rovnoběžnou s horizontální osou defektu. 
V hloubce cca 1 mm pod přechodem podél obvodu elipsy je dutina mírně rozšířena pod 
přechodový lem.  Do hloubky 18 mm, dutina s ogiválním zploštělá ve směru hlavní osy, výrazná 
abraze povrchu dutiny s většími částicemi (plast). Povrch mýdla po stranách zvrásněn radiálním 
rýhováním. Větší prachové částice na povrchu - nepatrné. Mimo prachovou známku pod 
defektem je povrch čistý a bez viditelné abraze. Hmota mýdla zhuštěná po stranách defektu s 
viditelným vybočením levé strany o 1,8 mm nad povrch. Zadní strana nepatrně vzedmutá o cca 1 
mm nad okolní povrch v ose vstřelu.  
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Obrazový popis vzorku V6 (PV): 

 

Obr. 4.1.54 Vzorek V6 (PV): čelní pohled   Obr. 4.1.55 Vzorek V6 (PV): kolmý řez na 

osu výstřelu 

Slovní popis vzorku V6 (PV): 

Lem defektu nepravidelného kruhového tvaru s výrazněji vystouplým okrajem v pravé části. 
Vzedmutí o 4 mm, půlkruhového tvaru průměru 10 mm s převisem hmoty (viditelné poškození 
způsobené výstupem plynů z kaverny); ostré oddělení kouřové dutiny s výraznou černou 
texturou prachových částic. Levá - spodní část lemu mechanicky poškozena - vtisk ústí zbraně. 
Maximální průměr lemu 21 mm. Pozvolné zúžení dutiny na horní a spodní části defektu pod 
úhlem cca 20° do hloubky 4 mm, kde tvoří dutina přechod půdorysu tvaru klínu s horizontální 
osou, podstavou na pravé straně a oblým vrcholem (výška 17 mm, spodní podstava 10 mm). 
V hloubce cca 2 mm pod přechodem je dutina mírně rozšířena pod přechodový lem.  Do hloubky 
11 mm dutina s ogiválním zúžením bez bodového vrcholu a s výrazným zploštěním zachovávající 
půdorysný tvar klínu; výrazné zčernání dutiny a abraze stěn. Povrch mýdla po stranách jemně 
zvrásněn radiálním rýhováním. Větší prachové částice na povrchu - nepatrné. Mimo prachovou 
známku pod defektem s texturou závěru zbraně, je povrch čistý a bez viditelné abraze. Hmota 
mýdla zhuštěná po stranách defektu s viditelným vybočením pravé strany o 1,5 mm nad povrch. 
Zadní strana nepatrně vzedmutá o cca 1 mm nad okolní povrch v ose vstřelu.Stěny kaverny na 
obrázku 1.52 jsou hladké působením silikonu pro vytvoření odlitku. Původní stav, viz obrázek 
1.51. 
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Příloha 4.2: Popis a průběh testu pro expanzní revolver  

 Testovaná zbraň:       Obrázek 4.2.1 – 4.2.3 

  Expanzní revolver Ekol Viper 4,5”; cal. 9 mm 

 Testované střelivo:       Obrázek 4.2.4 

Celkem orientačně testováno 8 ks (2 ks pro každý zvolený typ nábojek)  

Plynové nábojky: 380 R Blank: 

Výrobce:  Sellier & Bellot a.s. 

Efekt:  START CAP (akustické/ knall) barva kartuše: bez kartuše 

   

Plynové nábojky: 9 mm R Blank:  

   Výrobce:  DIEFKE WADIE MUNITION GmbH & Co KG 

   Efekt:  CS    barva kartuše žlutá 

     PV    barva kartuše žlutá 

     Flash- Defence   barva kartuše žlutá 

 

 

Obr. 4.2.1 Expanzní revolver Ekol Viper 4,5”- pohled z leva 
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Obr. 4.2.2 Expanzní revolver Ekol Viper 4,5”- pohled na zúžení průměru komor bubínku 

 

 

Obr. 4.2.3 Expanzní revolver Ekol Viper 4,5”- pohled do atrapy hlavně v ose proti směru výstřelu 
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Obr. 4.2.4 Plynové nábojky: koruna (START CAP), zlatá (Flash - Defence), žlutá (CS), hnědá (PV) 
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Výsledky testů pro nábojky s akustickým efektem (AC) 

Tab. 4.2.1 Sumarizační tabulka vzorky V1 – V2 (nábojky s akustickým efektem - AC) 

 
* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (AC): 

 

Obr. 4.2.5 Vzorek V1 (AC): čelní pohled   

Slovní popis vzorku V1 (AC): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou povrchové abraze o průměru 11 
mm, patrné jsou výraznější shluky jemných prachových částic a plytké krátery větších částic 
(částečky nábojky). Poškozená plocha je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. 
Vnější obvod defektu je nesouvisle zanesen šedými jemnými prachovými částicemi v kruhovém 
půdorysu do vzdálenosti 11 mm od osy výstřelu. Lem prachové vrstvy je tmavší s paprskovitou 
texturou. Horní část obrazce je mechanicky poškozena vrypem ústí hlavně. V pravé horní části 
zviditelněná kontura původního drážkování (bez souvislostí). 

 

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

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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Obrazový popis vzorku V2 (AC):  

  

Obr. 4.2.5 Vzorek V2 (AC): čelní pohled 

Slovní popis vzorku V2 (AC):  

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou povrchové abraze o průměru 11 
mm, patrné jsou výraznější shluky jemných prachových částic. Dolní část defektu je sešinuta 
ústím hlavně. Poškozená plocha je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. Vnější 
obvod defektu je nesouvisle zanesen šedými jemnými prachovými částicemi, v kruhovém 
půdorysu s posunutým středem o 5 mm na horu a 3 mm doprava od osy výstřelu (středu 
defektu); do maximální vzdálenosti 14 mm od osy výstřelu tvoří lem paprskovitou texturu. Lem 
prachových částic tvoří ostrý přechod mezi zakouřenou plochou a relativně čistou plochou 
vzorku. V horní části vzorku cca 13 mm – 42 mm od osy výstřelu je plocha nesouvisle zanesena 
prachovými částicemi (přiložení ústí hlavně pod menším než pravým úhlem - směrový účinek 
plynů). Hmota mýdla je po stranách mírně radiálně zvrásněná. Povrch nenese další známky 
poškození. 
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Výsledky testů pro nábojky se zábleskovým efektem – Flash – Defence (FD) 

Tab. 4.2.2 Sumarizační tabulka vzorky V1 – V2 (nábojky se zábleskovým efektem - FD) 

 
* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (FD): 

 

Obr. 4.2.5 Vzorek V1 (FD): čelní pohled   

Slovní popis vzorku V1 (FD): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou výraznější povrchové abraze o 
průměru 11 mm, patrné jsou mělké krátery obsahující větší prachové částice. Poškozená plocha 
je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. Kolem defektu je patrný nepravidelný 
lem intenzivnějšího zčernání. Za lemem vznikla nesouvislá šedočerná prachová vrstva o vnějším 
průměru 16 mm. Na vrstvu navazuje paprskovitý prstenec intenzivního zčernání o průměru 25 
mm a maximální šíře 8 mm. Vnější obvod prstence tvoří ostrý přechod mezi souvisle zčernalým 
povrchem a relativně čistou plochou vzorku. Na horní části vzorku je patrné výraznější nanesení 
jemných prachových částic ve vzdálenosti 17 – 32 mm od osy výstřelu. Hmota mýdla je po 
stranách mírně radiálně zvrásněná. Ve spodní pravé části a na pravé straně je hmota poškozená 
vtlačením. 

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

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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Obrazový popis vzorku V2 (FD): 

  

Obr. 4.2.6 Vzorek V2 (FD): čelní pohled 

Slovní popis vzorku V2 (FD): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou výraznější povrchové abraze o 
průměru 11 mm, patrné jsou hlubší krátery obsahující větší prachové částice. Poškozená plocha 
je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. Kolem defektu je patrný nepravidelný 
lem intenzivnějšího zčernání. Za lemem vznikla nesouvislá šedočerná prachová vrstva o vnějším 
průměru 19 mm. Na vrstvu navazuje paprskovitý prstenec intenzivního zčernání o průměru 25 
mm a maximální šíře 4 mm. Vnější obvod prstence tvoří ostrý přechod mezi souvisle zčernalým 
povrchem a relativně čistou plochou vzorku. Na pravé a horní části vzorku je patrné poškození 
hmoty vzniklé sešinutím hlavně po vzorku. Horní část vzorku je zanesena většími shluky jemných 
prachových částic s patrnými krátery. 
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Výsledky testů pro nábojky s dráždivým efektem (CS) 

Tab. 4.2.3 Sumarizační tabulka vzorky V1 – V2 (nábojky s dráždivým efektem; CS) 

 
* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (CS): 

 

Obr. 4.2.7 Vzorek V1 (CS): čelní pohled   

Slovní popis vzorku V1 (CS): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou povrchové abraze o průměru 11 
mm. Poškozená plocha je silně zanesena jemnými prachovými částicemi. Žádné větší částice 
nejsou patrné v místě defektu ani na povrchu mýdla. Pravá strana defektu je poškozena 
povrchovou rýhou po sešinutí zbraně. Kolem defektu je patrný prstenec o vnějším průměru 20 
mm, se světlejší texturou a menším zastoupením prachových částic, který přechází v tmavý, 
částicemi souvisle pokrytý, paprskovitý prstenec o vnějším průměru 26 mm. Po stranách tvoří 
vnější obvod prstence ostrý přechod mezi zanesenou části plochy mýdla a čistým povrchem. Na 
horní a spodní části pokračuje nesouvislá černá prachová vrstva do vzdálenosti cca 27 mm od 
osy výstřelu. Obvod nesouvislé prachové vrstvy tvoří ostrý přechod mezi zakouřenou částí a 
relativně čistým povrchem vzorku.  Hmota mýdla nenese další známky poškození. 

9 mm R Blanc Typ zbraně:

Wadie: CS

V1 V2 

NE NE x x x

1 1 1 1 1

11 11 11 11 11

4+ 4+ 4 4 4

ANO NE x x x

NE NE x x x

NE NE x x x

0 0 0 0 0

Vybočení hmoty po stranách *mm+:

Vystoupení lemu vstřelového defektu *mm+:

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
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Obrazový popis vzorku V2 (CS): 

  

Obr. 4.2.8 Vzorek V2 (CS): čelní pohled 

Slovní popis vzorku V2 (CS): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou povrchové abraze o průměru 11 
mm. Poškozená plocha je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. Žádné větší 
částice nejsou patrné v místě defektu ani na povrchu mýdla. Kolem poškozené plochy je 
prstenec prachových částic o průměru 19 mm se stejnou intenzitou jako v místě defektu. Vnější 
obvod prstence ostře navazuje na vnější prstenec souvislé prachové vrstvy výrazně černé barvy 
o maximálním průměru 26 mm. Po stranách tvoří vnější obvod prstence ostrý přechod mezi 
zanesenou části plochy mýdla a čistým povrchem. Na horní části pokračuje nesouvislá černá 
prachová vrstva do vzdálenosti cca 19 mm od osy výstřelu, na spodní cca 36 mm. Obvod 
nesouvislé prachové vrstvy tvoří ostrý přechod mezi zanesenou částí a relativně čistým 
povrchem vzorku.  Hmota mýdla je po stranách mírně radiálně zvrásněná a nenese další známky 
poškození. 
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Výsledky testů pro nábojky s dráždivým efektem (PV) 

Tab. 4.2.4 Sumarizační tabulka vzorky V1 – V2 (nábojky s dráždivým efektem; PV) 

 
* 1 nesouvislé odštěpení povrchu, bez průniku částic pod povrch 
 2 souvisle odštěpení povrchové vrstvy s průnikem částic pod povrch (hrubý reliéf) 
 3 vytvoření hrubo zrnného reliéfu s viditelným propadem v místě defektu 
** 1 nesouvislá, světlá textura jemných prachových částic 
 2 souvislejší vrstva světlých prachových částic 
 3 souvislejší vrstva jemných prachových částic, lokálně tmavé oblasti a větší sazové částice  
 4 souvislá, výrazně tmavá vrstva prachových částic a sazí 
 + větší částice nespáleného střeliva nebo látky nebo částí nábojky (korek, kov, plast) 

 

Obrazový popis vzorku V1 (PV): 

 

Obr. 4.2.9 Vzorek V1 (PV): čelní pohled   

  

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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Slovní popis vzorku V1 (PV): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen kruhovou plochou povrchové abraze o průměru 9 
mm. Poškozená plocha je nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. V levé horní části 
je povrch mechanicky poškozen vrypem ústí hlavně do materiálu. V místě defektu jsou patrné 
větší částice. Kolem defektu je patrný nepravidelný prstenec o průměru 13 mm šíře 2 mm tmavě 
černé textury tvořen souvislou vrstvou prachových částic. Vnější prstenec je eliptický 
deformován ve směru vertikální osy defektu o maximálním průměru 32 mm. Mezi vnějším a 
vnitřním prstencem je plynulý přechod nesouvislé světlejší vrstvy prachových částic s 
paprskovitou texturou. Na levé straně tvoří prstenec ostrý přechod mezi zakouřenou částí a 
relativně čistou plochou vzorku. Na spodní části pokračuje vrstva nesouvislého zčernání do 
vzdálenosti 25 mm, kde se plynule vytrácí; na pravé straně do vzdálenosti 18 mm a horní části 
do vzdálenosti 23 mm od osy výstřelu. Hmota mýdla je po stranách mírně radiálně. Povrch 
nenese další známky poškození. 

 

Obrazový popis vzorku V2 (PV): 

  

Obr. 4.2.10 Vzorek V2 (PV): čelní pohled 

Slovní popis vzorku V2 (PV): 

Po výstřelu vznikl defekt, který je tvořen deformovanou kruhovou plochou povrchové abraze 
o průměru 9 mm. V horní části je patrná abraze prachového nánosu. Poškozená plocha je 
nesouvisle zanesena jemnými prachovými částicemi. Žádné větší částice nejsou patrné v místě 
defektu ani na povrchu mýdla. Kolem defektu do vzdálenosti 11 mm, nepravidelný lem 
intenzivnějšího zčernání. Za lemem vznikla nesouvislá šedočerná prachová vrstva o vnějším 
průměru 20 mm. Na vrstvu navazuje paprskovitý prstenec intenzivního zčernání o průměru 24 
mm a maximální šíře 4 mm. Vnější prstenec je eliptický deformován ve směru vertikální osy 
defektu. Na horní části pokračuje vrstva nesouvislého zčernání do vzdálenosti 25 mm, kde se 
ostře vytrácí, na levé a pravé straně do vzdálenosti 16 mm a spodní části do vzdálenosti 22 mm 
od osy výstřelu. Hmota mýdla je po stranách mírně radiálně zvrásněná a na spodní stravě 
poškozena vrypem hlavní zbraně ve vzdálenosti 17 mm od osy výstřelu. Povrch nenese další 
známky poškození. 
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Příloha 5: Postup výpočtu nejistoty měření 

Nejistota typu B pro váhy SBC 51: (d = 0,01 g) 

     
 

 √ 
             

Nejistota typu B pro posuvné měřítko: (d = 0,05 mm) 

                        

Nejistota typu B Chronometr SCH gama: (nejistota naměřené hodnoty 5 %) 

             ̅ 

Určení nejistoty typu A pro naměřené hodnoty rychlosti projektilu: 

             ̅ 

      ̅  √
 

 (   )
∑(  )  

Tabulka 1: Naměřené hodnoty rychlosti projektilu pro nábojky PV  

 

    ks = 1,3 (pro statistický soubor: 6 měření) 

      ̅              

                    

Stanovení kombinované nejistoty: 

          (koeficient rozńíření) 

                    

        √   
     

                    

                               

      (           )       

 

Typ střeliva: Typ zbraně:

1 2 3 4 5 6

84,46 90,18 80,96 77,63 95,02 87,61 95,02 77,63 85,98PV (dráždivý e. 45 mg)

9 mm PA Blanc ZORAKI 917 T

Druh střeliva

Rychlost projektilu [m.s-1]

Max Min PrůmIndex vzorku



 

47 

 

 Zpracování nejistoty nepřímého měření: 

 Vztah:       
  

 
 

 

 
   

 

 
   

  
   

             

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty energetického zatíņení průřezu střely (nábojky PV) 

 

Stanovení nejistoty:  

      ̅                 

      
  

  
  

  

                      

      
  

  
  

  

                     

      
  

  
   

   

                    

        √(
  

  
  )  (

  

  
   )  (

  

  
   )  

                        

       (         )        

 

Typ střeliva: Typ zbraně:

1 2 3 4 5 6

0,12 0,14 0,11 0,10 0,15 0,13 0,15 0,10 0,12PV (dráždivý e. 45 mg)

ZORAKI 917 T

Druh střeliva

EZPS (hustota energie) [J.mm-2]

Max Min PrůmIndex vzorku

9 mm PA Blanc


