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Anotace 

 

Bébar, J. Analýza účinnosti nesmrtící munice použitelné k regulaci davu: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 39 s. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na běţně dostupnou nesmrtící munici a na její pouţití 

v širším měřítku jakoţto obraného nebo regulačního prostředku.  

Úvodní část se zabývá historií nesmrtícího střeliva a odvětvími které vývoj nesmrtící 

munice ovlivnil. Další část se zabývá právními předpisy které se vztahují k pouţití zbraně. 

Závěrečná pasáţ nám napoví něco o pohybu projektilu na dráze.  

Práce se také zaměřuje na popis vybraných gumových projektilů, na experimentální 

měření spalného tepla střelného prachu, měření rychlosti projektilu a na měření průraznosti 

projektilu.  

 

 

Klíčová slova: gumový projektil, neletální, nesmrtící, střelivo 

 

 

 
 

Bébar, J. Analysis of efficiency of non-lethal ammunition usable for crowd control: bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 39 s. 

 

The thesis is focused on commonly available non-lethal ammunition and its 

application on a wider scale as harvested or regulatory means. 

The introductory part deals with the history of non-lethal ammunition and sectors that 

influenced the development of non-lethal ammunition. Another part deals with legislation 

relating to the use of weapons. Final passage tell us about the movement of the projectile on 

the track. 

 The thesis focuses on the description of selected rubber bullets, the experimental 

measurement of heat of combustion of gunpowder, the projectile velocity measurements and 

measurements of penetration of the projectile. 

 

Key words: ammunition, non-lethal, non-deadly, rubber bullet 
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1 Úvod  

  

V dnešní době jsou celkem běţné různé nepokoje po celém světe, ať uţ to jsou 

nedávné nepokoje v arabském světe, které skončily jak pokojnými demonstracemi  

a dosáhnutím cílů demonstrujících, tak přešly k bojům v ulicích a střílení do davu ostrou 

municí a tyto takzvané nepokoje mnohokrát přešly i do podoby bojů v celé zemi. Mnoha 

obětem těchto nepokojů se dalo zamezit například pouţitím nesmrtící munice.  

Téma nesmrtící munice a analýzy její pouţitelnosti v praxi, jakoţto obraného nebo 

regulačního prostředku jsem si vybral hned z několika důvodů. Je to zejména z důvodu 

celkového nedostatku informací na našem trhu a celkové neprozkoumanosti potenciálu tohoto 

střeliva. Praxi je nesmrtící střelivo značně neprozkoumáno i kdyţ se pouţívá v širší míře 

v mnoha zemích jako je například USA nebo Velká Británie. Gumové projektily v sobě 

skrývají značný potenciál, kdy tato munice představuje určitou alternativu k ochraně 

bezpečnosti jak člověka, tak například k ochraně sledovaného záměru. Ochrana zdraví občanů 

patří k základním ideálům kaţdé vyspělé společnosti, i kdyţ by se mělo jednat o ochranu 

zdraví občana před ním samotným.  

V této práci se zaměřuji na samotnou historii vývoje tohoto střeliva, která překvapivě 

sahá aţ do 19. století. Tento vývoj ovlivnil nejen zbrojní a bezpečnostní průmysl, ale i mnoho 

jiných odvětví. Mezi tato odvětví, které jsou v současné době velice populární, spadá Airsoft  

a Paintball. S levnými a méně výkonnými napodobeninami airsoftových zbraní si dnes hraje  

i spousta dětí a já sám si vzpomenu na spoustu dní, které jsem trávil naháněním mých 

kamarádů s kuličkovou zbraní v ruce.  

Práce se nadále zaměřuje na některé současné právní předpisy, které ovlivňují pouţití 

zbraní a munice běţným člověkem, ale i zasahujícím policistou. Jelikoţ se lidé od 

prvopočátku snaţili chránit své ţivoty, zdraví a majetek, tak jsou v této práci zahrnuty  

i okolnosti vylučující protiprávnost. Něco málo se dozvíme i o balistice a chování zbraně  

a střely při výstřelu.  

V experimentální části této práce se zaměřuji na pokusy s tímto střelivem, které 

poodhalí pouţitelnost této munice v praxi. Zhodnocení výsledků provedu v závěru této 

bakalářské práce.  
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Rešerše 

 

Baet P. Kneubuehl se svou publikací Balistika, střely, přesnost střelby, účinek, 

vyplňuje mezeru v publikacích věnujících se zbraním i střelivu. V této publikaci jsou detailně 

popsány fyzikální aspekty ovlivňující střelbu, popsány základy nauky o zbraních a střelivu, 

detailně probrána balistika, popsána kriteria zásahu a měřeny střely i jejich účinek. Publikace 

je svým určením zaměřena zejména pro odbornou veřejnost, ale je popsána, ţe se v ní vyzná i 

naprostý laik. Nejvíce jsem čerpal z kapitol věnovaných balistice, střele a účinkům střely.  

 

Kriminalistická balistika od Bohumila Planky a kolektivu nenásilnou a přehlednou 

formou poskytuje obsáhlé a přitom srozumitelné informace, jednoduše pochopitelné kaţdému, 

kdo se potřebuje v kriminalistické balistice rychle zorientovat. Publikace popisuje celé 

odvětví kriminalistické balistiky a je zejména určena pro odbornou veřejnost. Z publikace 

jsem nejvíce čerpal z praktické části knihy z kapitoly kriminalistické balistiky v praxi.  

 

Při své práci jsem také hodně vyuţíval normu ČSN 39 5105 z roku 2006, která se 

zabývá zkoušením střeliva. Tato norma nahradila stejnou normu z roku 1993. ČSN 39 5105 

obsahuje popis, návody a technické poţadavky pro zkoušení nově schvalovaného střeliva, 

nebo při opakovaných zkouškách jiţ schváleného střeliva. Z této normy jsem pouţil některé 

testy pro účely této bakalářské práce. 

 

 



3 

2 Nesmrtící munice 

Nesmrtící munici také známe pod pojmem méně smrtící střelivo nebo také gumové 

projektily. Název nesmrtící munice je odvozen od jeho primárního účelu, cíl zastavit, 

ochromit, ale nezabít. Kdeţto název méně smrtící střelivo napovídá o tom, ţe pouţití této 

munice je stále dost nebezpečné a při zásahu z menší vzdálenosti, nebo zásah do hlavy můţe 

být velice nebezpečný aţ smrtící. Název gumový projektil je odvozen od způsobu výroby 

samotných střel s velkou příměsí pryţe a také od vlastnosti moţného odrazu projektilu, při 

dopadu na pevný cíl, například zeď. 

 

2.1 Historie a první použití gumového projektilu 

První méně smrtící střely se objevily v roce 1880, kdy Singapurská policie střílela po 

vzbouřencích rozřezanými dřevenými částmi madla koštěte. Roku 1960 policie vyuţila pro 

potlačení nepokojů v Singapuru, Malajsii a Hongkongu sofistikovanější dřevěné střely. 

Dřevěné střely jsou pouţívány dodnes, ale jsou známy jako „Knee-knockers“. Britští 

kolonisté přivedli myšlenku do Anglie. Dřevo, které je náchylné k rozpadu a třísky mohou 

případně proniknout do cíle, se rozhodli nahradit gumou. Tím vznikl gumový projektil. Roku 

1970 byly v širším měřítku pouţity v Severním Irsku, kde britští vojáci vypálili desítky tisíc 

gumových projektilů. Roku 1980 Britové přešli na přesnější plastové střely.  

V reakci na palestinské povstání, které propuklo na konci roku 1980, izraelská armáda 

vyvinula vlastní gumové střely, určené k rozehnání davu. „Poranit, ale nezabít“ to bylo heslo 

vývoje gumových projektilů vědců z Izraele. Malé kovové kuličky potaţené gumou měly být 

pouţity ze vzdálenosti 40 metrů a zaměřeny na nohy lidí. Zranění mohou být smrtelná, pokud 

je výstřel orientován na hlavu z menší vzdálenosti. Toto zranění bylo důvodem úmrtí desítek 

Palestinců. 

Gumové projektily byly zavedeny ve Spojených státech pro potlačení civilních 

nepokojů a pouţity na protiválečné demonstranty v roce 1960. Smrtelnost vedla v roce 1971 k 

zastavení jejich uţívání, aţ do jejich znovuzavedení ke konci roku 1980. Ačkoli byly vyvinuty 

na pouţití proti demonstrantům, jsou často pouţívány jednotlivými policisty k podrobení 

ozbrojených a duševně nemocných lidí. Je známo sedm úmrtí následkem pouţití gumových 

projektilů ve Spojených státech a Kanadě. 
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2.2 Legislativa okolních zemí 

V některých zemích světa je zakázáno, nebo značně regulováno pouţívání zbraní  

s ostrou municí, pro osobní ochranu civilistů. Zejména v Rusku, Asijských zemích  

a v Indonésii. Dostupnost těchto zbraní z hlediska zákonů, není tak snadná jako v České 

republice. Avšak zbraně pro osobní obranu vybaveny nesmrtící municí, nebo méně smrtící 

municí jsou mnohem lépe dostupné. Tyto zbraně musí splňovat speciální poţadavky, jako je 

oslabení konstrukce hlavně a výstupky v hlavni, které zabrání pouţití standardní ostré munice. 

Ale tyto opatření nikterak nezabraňují pouţití gumových projektilů, jelikoţ tlak v hlavni je 

niţší a gumová poddajnost projektilu se přizpůsobí výstupkům v hlavni. Nejběţnější kalibry 

v těchto zemích jsou 9 a 10 mm s úsťovou rychlostí střely blíţící se k úsťové rychlosti běţné 

zbraně s ostrou municí. 

 

2.3 Použití vývoje gumového projektilu v jiných odvětvích 

Vývoj gumových projektilů byl odvozen k vývoji odlišných typů střeliva a ovlivnil  

i jiná odvětví. Zejména průmysl podobný tomu zbrojnímu, ve snaze přinést civilnímu 

obyvatelstvu moţnosti zábavy na principu vojenských her a také pro zkvalitnění výcviku 

příslušníků ozbrojených sil po celém světě. 

 

2.3.1 Plastové projektily 

Plastový projektil neboli také pendreková střela byla vyvinuta britskými 

bezpečnostními sloţkami, jako náhrada za gumové projektily. Vyvinuty byly ve snaze sníţit 

riziko úmrtí spojené s pouţitím gumového projektilu, nicméně při nesprávném pouţití mohou 

stále způsobit smrtelná zranění. Jsou vystřelovány ze speciálních zbraní a se zaměřením na 

spodní část těla. Největší výhodou plastových projektilů je vysoká přesnost a niţší moţnost 

odrazu oproti gumovému projektilu. Byly vyvíjeny v duchu sníţení ranivého účinku, avšak 

při zásahu do trupu nebo hlavy z menší vzdálenosti jsou mnohem smrtelnější neţ gumové 

projektily. Plastový projektil byl poprvé představen v roce 1972 a poprvé pouţit v Severním 

Irsku začátkem roku 1973 a úplně nahradil gumové projektily v roce 1975. První střely byly 

vyrobeny z PVC a byly 89 mm dlouhé, měly 38 mm v průměru a váţily 131 gramů. 
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Konstrukce byly podobné konstrukci gumových projektilů, avšak měly niţší úsťovou 

rychlost.  

V období od roku 1970 do roku 1981 bylo v Severním Irsku vystřeleno přes 98 tisíc 

nesmrtících projektilů, z toho 56 tisíc gumových a 42 tisíc plastových. Z toho byla 

zdokumentována 3 smrtelná zranění následkem pouţití gumových projektilu a 14 smrtelných 

zranění, následkem pouţití plastových střel. [15] 

V současné době mohou být plastové projektily pouţity do zbraní běţného kalibru 

jako je .357 Magnum, .380 special, 9 mm a kalibry .44 a .45. Konstrukce je podobná 

prodlouţené nábojnici. Funguje na principu oddělení přední plastové části střely a jejich 

efektivní účinnost je od 33 do 64 metrů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Plastové střely 

 

 

2.3.2 Airsoft 

Kořeny Airsoftu pramení do východní Asie a sahají do konce 80. let 20. století, 

obzvlášť pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům pořizování ostrých zbraní 

velmi obtíţné. Japonci proto hledali jinou alternativu v principu nesmrtící munice, která v této 

době zaţívala nebývalý rozmach. Airsoft je v mnoha oblastech Asie dodnes velmi oblíbený. 

Například v Japonsku, Číně, Hong Kongu, Tchajwanu, Macau, v Jiţní Korei a také  

v některých částech Filipín a Indonésie. Většina airsoftových zbraní a příslušenství pochází 

právě z těchto zemí. 

Na počátku se vyráběly jen reálně vypadající dekorační modely, později se začaly 

sériově vyrábět funkční modely. Nejdříve se vyráběly manuální zbraně, poté jiţ i plynové 

polo-automatické a plně automatické. Průlom přinesla firma Tokyo Marui s vynálezem 

systému AEG - Automatic Electric Gun  
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Airsoftové zbraně se dělí do skupin dle způsobu nataţení na:  

 Manuální 

 Plynové 

 Elektrické 

Airsoftové zbraně se vyrábí jako repliky zbraní celého světa a jsou od nich téměř 

k nerozeznání. Přejímají i jejich funkci, jako je střelba jednotlivými ranami u pistolí, 

automatická střelba u samopalů, nebo dálková střelba ostřelovaček. Zbraně fungují na 

principu vzduchovky a jako munice se ve zbraních vyuţívá plastovo-keramických kuliček  

o průměru 6 nebo 8 mm a o různých hmotnostech, které létají rychlostmi 100 m/s a více. 

Nejčastější hmotností kuliček pro pistole jsou 0,20 g, 0,25 g nebo lehké 0,12 g. Pro pušky  

a samopaly jsou nejpouţívanější kuličky s hmotností okolo 0,25 g a pro ostřelovačky 0,43 g.  

Při tomto způsobu zábavy je zapotřebí vyuţívat základních prvků osobní ochrany. 

Nejdůleţitější ochranou je ochrana zraku bezpečnostními brýlemi a vhodné maskovací 

oblečení, nejlépe s vloţkou ze silného papíru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Vzhled airsoftové zbraně CZ vzor 61 Škorpion od společnosti Tokyo Marui 

 

2.3.3 Paintball 

Historie tohoto sportu sahá aţ do dávného středověku, kde pro výcvik lučištníku bylo 

vyuţíváno speciálních šípů, které místo ostrého hrotu měly váček z tkaniny. Váček obsahoval 

barvivý prášek, který zanechal část svého barviva na místě dopadu.  

„Paintball je kolektivní, bezkontaktní adrenalinový sport, při kterém je důleţitá 

týmová spolupráce, fyzická kondice a především komunikace. Většinou proti sobě stojí dva 

týmy o různém počtu hráčů, kdy se počet hráčů můţe měnit dle stylu hry, velikosti hřiště  

a podobně.. Tito hráči se snaţí vyřadit své soupeře. K vyřazování soupeřů se pouţívají 

paintballové značkovače (zbraně), které jsou poháněny stlačeným vzduchem nebo CO2. 
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Značkovače vystřelují paintballové kuličky o průměru 0,68 palce (přibliţně 1,73 cm), které 

jsou biologicky nezávadné. Skořápka kuličky je tvořena látkou, která se uţívá k „potahování“ 

pilulek léků. Uvnitř kuličky je olej a potravinářské barvivo, díky tomuto sloţení se kulička 

velmi jednoduše rozpustí ve vodě. Hráč zasaţen kuličkou odchází z hřiště na místo určené pro 

vyřazené hráče. 

Moderní Paintball našel první praktické vyuţití v armádě a byl zařazen do výcviku 

speciálních jednotek jako realistická simulace boje se střelnými zbraněmi. Teprve po rozšíření 

na vojenských základnách a výcvikových centrech se paintball dostal do civilní sféry, ale uţ 

jako sportovní disciplína. První turnaj se pořádal ve státě New Hampshire v USA roku 1981. 

Vývoj samotné střely byl odvozen od principu gumového projektilu, kde je ze zbraně tlakem 

vzduchu vystřelována kulička z celulózy obsahující potravinářské barvivo. 

Jako ochranné pomůcky se vyuţívá speciální paitballové masky a oblečení chránící 

celé části těla. Nebezpečnost paintballu oproti airsoftu je mnohem menší. Zejména z důvodu 

niţší úsťové rychlosti. Z toho důvodu není dbáno na lepší ochranné pomůcky. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Paintballová zbraň 

 

 

2.3.4 Vlastnictví paintballových a airsoftových zbraní 

Paintballové stejně jako airsoftové zbraně jsou v České Republice, dle zákona  

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, obecně povaţovány za „zbraně kategorie D“, 

které i s odpovídajícím střelivem smí nabývat do vlastnictví, drţet a nosit kaţdá svéprávná 

osoba starší 18 let, aniţ by musela mít zbrojní průkaz či jiné povolení. Nesmí je na veřejnosti 

nosit viditelně a nesmí z ní střílet na místech, kde by střelba mohla ohroţovat ostatní osoby 

nebo majetek. Tento zákon zakazuje některé doplňky zbraní, tudíţ paintballové ani airsoftové 

zbraně není dovoleno doplňovat o noktovizorní nebo laserové zaměřovače. [7] 
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3 Legislativa 

Gumové projektily jsou povaţovány za střelivo do zbraní. Na toto střelivo i zbraně se 

vztahuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a několik dalších zákonů  

a ustanovení, která se dotýkají zbraní a nakládání s nimi. Práva a povinnosti, vyplývající 

z drţení zbraní a střeliva do nich, jsou samostatně upravena a pevně ukotvena v našem 

právním řádu. V této kapitole je uveden výtah nejdůleţitějších zákonů a jejich ustanovení.  

 

3.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je nejvýše postavený zákon v České republice. Byla vydána 

pod číslem 1/1993 Sb. Text ústavy se skládá z úvodního prohlášení pojmenovaného 

preambule, poté z VIII. hlav a 113 článků. Ústava upravuje nejdůleţitější náleţitosti ve státě  

a ustanovuje, ţe Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát. Z preambule 

vyplývá, ţe občané mají moţnost bránit a střeţit svůj majetek způsoby, které nejsou v rozporu 

se zákonem. 
 

Jednotlivé hlavy: 

 Hlava I: Základní ustanovení – jejíţ součástí je Listina základních práv a svobod 

 Hlava II: Moc zákonodárná 

 Hlava III: Moc výkonná 

 Hlava IV: Moc soudní 

 Hlava V: Nejvyšší kontrolní úřad 

 Hlava VI: Česká národní banka 

 Hlava VII: Územní samospráva 

 Hlava VIII: Přechodná a závěrečná ustanovení  
 

Součástí základních ustanovení, která jsou popsána v Hlavě I, je Listina základních 

práv a svobod (článek 3), která byla vydána pod číslem 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

„Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“. [9] 
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Některá práva a svobody které nám Listina základních práv a svobod zaručuje: 

 Právo na ţivot – článek 6 

 Nedotknutelnost osoby – článek 7 

 Zaručení osobní svobody – článek 8 

 Právo ochraňující osobnost – článek 10 

 Právo na majetek a jeho ochrana – článek 11 

 Domovní právo – článek 12 

 Poštovní tajemství – článek 13 

 Právo na svobodu pohybu a pobytu – článek 14 

 Právo na svobodu myšlení a vyznání - článek 15 

 Právo na svobodu projevu -  článek 16 

 A další…. 

 

3.2 Trestní zákoník  

Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

„Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva 

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob“. [6] Trestní zákon nám určuje co je trestný 

čin, jak tyto činy vypadají, stanovuje tresty za tyto činy. 

Nejdůleţitější součástí tohoto zákona jsou takzvané okolnosti vylučující protiprávnost. 

Pojem okolnosti vylučující protiprávnost se rozumí některé okolnosti, které způsobují, ţe čin, 

který se svými znaky podobá trestnému činu, trestným činem není pokud bylo jednáno 

k ochraně zájmů společnosti nebo jednotlivce. Z tohoto důvodu není tento čin nebezpečný pro 

společnost a tím pádem není ani protiprávní a není proto trestným činem. Pod tyto okolnosti 

vylučující protiprávnost, z pohledu pouţití gumových projektilů, spadá především nutná 

obrana, krajní nouze a oprávněné pouţití zbraně. 

 

Krajní nouze - § 28 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí 

za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo 

ještě závaţnější neţ ten, který hrozil“. [6] 
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V případě krajní nouze se jedná o střet dvou a více chráněných zájmů, kdy jeden ze 

sledovaných zájmů je v ohroţení a pro jeho záchranu je nutné obětovat zájem méně 

významný. Z tohoto důvodu čin, jinak trestný, není trestným činem a tím pádem není 

protiprávní a nebezpečný pro společnost. K činu v krajní nouzi je oprávněn kaţdý i ten, jehoţ 

zájmy nejsou přímo v ohroţení. 
 

Nutná obrana - § 29 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku“. [6] 

Jak uţ z názvu vyplývá, podstatou nutné obrany je odvrácení útoku. K provedení 

nutné obrany je oprávněn kdokoliv, ale jen v mezích stanovených zákonem. O nutnou obranu 

se jedná pouze v případě hrozícího nebo probíhajícího útoku a přípustná je obrana pouze 

stejná nebo o stupeň vyšší. O nutnou obranu se nejedná, byla-li zcela zjevně nepřiměřené 

způsobu útoku nebo po dokonání útoku. V praxi to znamená, ţe k obraně před útokem 

například bodnou nebo sečnou zbraní, se mohu bránit střelnou zbraní. Ale při fyzickém 

napadení „holýma rukama“ je pouţití střelné zbraně zjevně nepřiměřenou obranou. Stejně tak 

je-li pouţita zbraň po dokonání útoku, v tomto případě se můţe jednat o mstu. Odvrátit útok 

je oprávněna i osoba proti které samotný útok nesměřuje 
 

Oprávněné použití zbraně - § 32 

„Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem“. [6] 

 

3.3 Zákon o střelných zbraních a střelivu 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů.  

„Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, 

podmínky pro nabývání vlastnictví, drţení, nošení a pouţívání zbraně nebo střeliva, práva  

a povinnosti drţitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní 

nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní  

a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva“. [7] Důleţitost tohoto 

zákona zdůrazňuje kategorizace zbraní a střeliva 
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Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na: 

a) Zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A  

b) Zbraně podléhající povolení - kategorie B 

c) Zbraně podléhající ohlášení - kategorie C 

d) Ostatní zbraně - kategorie D 

e) Střelivo do zbraní kategorií A aţ D, které není zakázané 
 

Tento zákon umoţňuje kaţdému člověku, který splní kritéria pro udělení zbrojního průkazu, 

vlastnit střelnou zbraň a do ní odpovídající druh střeliva. Zákon rovněţ umoţňuje nosit u sebe 

zbraň s ostrou municí a pouţít ji pro svou osobní ochranu. Gumové projektily představují 

moţnost obrany nesmrtící municí oproti pouţití ostré munice. 

 

3.4 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

I v tomto zákoně je ukotveno několik důleţitých práv: 

„ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení 

 Hlava První: Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana 

 § 6 - Jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, můţe ten, kdo 

je takto ohroţen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

 Hlava Druhá: Účastníci občanskoprávních vztahů 

 § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota 

 a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména 

 a projevů osobní povahy. 

ČÁST DRUHÁ: Věcná práva 

 Hlava První: Vlastnické právo 

 § 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, 

uţívat, poţívat jeho plody a uţitky a nakládat s ním. 

 § 126 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického 

práva neoprávněně zasahuje; zejména se můţe domáhat vydání věci na tom, 

kdo mu ji neprávem zadrţuje“. [5] 
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3.5 Zákon o Policii České republiky  

Zákon číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon zřizuje Policii České republiky (dále jen PČR), charakterizuje ji a zadává jí 

základní úkoly a povinnosti. V tomto zákoně je řešeno i pouţití zbraně příslušníky PČR  

a další speciální techniky pro udrţení pořádku. 
 

Nejdůleţitějším paragrafem celého zákona je § 56 který je věnován pouţití zbraně 

policistou.  

„Policista je oprávněn pouţít zbraň 

a) v nutné obraně nebo v krajní nouzi, 

b) jestliţe  se  nebezpečný  pachatel,  proti němuţ zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo 

se zdráhá opustit svůj úkryt 

c) aby  zamezil  útěku  nebezpečného  pachatele,  jehoţ  nemůţe  jiným způsobem 

zadrţet 

d) nelze-li  jinak  překonat  aktivní  odpor směřující ke zmaření jeho závaţného zákroku, 

aby  odvrátil  násilný  útok, který ohroţuje střeţený nebo chráněný objekt anebo 

prostor 

e) nelze-li jinak zadrţet dopravní prostředek, jehoţ řidič bezohlednou jízdou  váţně 

ohroţuje ţivot nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle 

jiného právního předpisu nezastaví, 

f) jestliţe  osoba,  proti níţ byl pouţit donucovací prostředek hrozba namířenou  střelnou 

zbraní  nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu policisty  směřujícího  k  zajištění 

bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby, nebo 

g) ke zneškodnění zvířete ohroţujícího ţivot nebo zdraví osoby.“ [8] 
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4 Balistika 

Balistika je vědecká disciplína jejíţ účelem je zkoumání dráhy letu vrţených těles. 

V souvislost s rozšířením palných zbraní se z balistiky stala věda, která zkoumá všechny děje 

a jevy, související s pohybem střely. Od této vědecké disciplíny se vyvinulo několik 

specializovaných odvětví balistiky. 

 

4.1 Vnitřní balistika 

Průběh výstřelu v hlavni střelné zbraně patří k nejextremnějším dějům klasické fyziky. 

Jedná se o velmi krátký děj, při němţ působí velké síly, zrychlení a vysoké teploty. Jeho 

matematický popis a zpracování jsou velmi sloţité, především u ručních palných zbraní. 

Dokonce i s pomocí nejmodernější výpočetní techniky se problematika výstřelu řeší jen 

s značnými obtíţemi. 
 

Iniciace 

Při nárazu zápalníku na zápalku, dojde k deformaci této zápalky, uvolněná deformační 

a třecí energie způsobí zapálení zápalkové sloţe, jejíţ plamen a horké plyny zaţehnou 

primární prachovou sloţ. 
 

Střelný prach 

Prachová zrna jsou zapálena iniciační sloţí a dojde k okamţitému rovnoměrnému 

střelného prachu. Prachová zrna odhořívají ve směru ke svému středu. Mnoţství vznikajících 

prachových plynů a tím i velikost tlaku v hlavni závisí na tvaru prachových zrn.  
 

Pohyb střely 

V okamţiku, kdy tlak v nábojnici překročí počáteční tlak, uvolní se střela z ústí 

nábojnice. Její rychlost se dále zvyšuje. S pohybem střely se postupně zvyšuje objem, ve 

kterém se rozpínají prachové plyny. Maximální hodnoty tlak dosahuje v okamţiku, kdy 

přírůstek volného objemu vyrovná přírůstek plynů. Poté dochází k pozvolnému poklesu tlaku 

v hlavni. Maximální tlak v hlavni je ve chvíli, kdy střela překoná několik prvních centimetrů 

své dráhy. 

 

 



14 

4.2 Přechodová balistika 

Přechodová balistika neboli výlet střely z hlavně je provázen výtokem prachových 

plynů z hlavně. K prvnímu výtoku plynů z ústí hlavně dochází ještě před výletem střely. 

Z ústí uniká vzduchový sloupec, vytlačovaný střelou z vývrtu hlavně. Výtokem těchto plynů 

je způsobeno mnoho dalších jevů jako je zvukový projev, světelný záblesk, zpětný ráz zbraně, 

nebo zdvih ústí hlavně.  
 

Příčina zpětného rázu: 

Během výstřelu lze pocítit určitý zpětná ráz, který je přímým důsledkem zákona 

zachování hybnosti. Před výstřelem je zbraň v klidu, tím pádem je celková hybnost rovna 

nule. Při výstřelu působí impuls síly. Střela a prachové plyny získají hybnost ve směru letu 

střely. Jejich hybnost vyvaţuje stejně velká, opačně orientovaná hybnost zbraně, která je 

výsledkem působení impulsu síly. Tento impuls je příčinou mechanického působení zbraně na 

střelce.  

 

Příčina zdvihu ústí hlavně 

V důsledku vrtání hlavně, které kladně působí na dráhu střely, vzniká impuls, který 

otáčí zbraní a tím i celou paţí. Zbraň se otáčí kolem tohoto bodu a tak se nepatrně pozdvihne. 

U krátkých palných zbraní se otáčení zbraně pociťuje často nepříjemněji neţ síla zpětného 

rázu. U dlouhých palných zbraní je situace opačná.  

 

4.3 Vnější balistika 

Po opuštění ústí hlavně se střela pohybuje ve vzduchu aţ do doby, neţ dopadne na 

překáţku nebo na terén. Pohyb střely je ovlivněn především působením dvou sil. Tíhové síly  

a síly odporu vzduchu. Na letící střelu působí dále celá řada dalších vlivů, které se projevují 

změnami dráhy. Mezi tyto vlivy počítáme například jevy, působící na střelu bezprostředně po 

jejím opuštění ústí hlavně. Vnější balistika zkoumá průběh a vlastnosti drah střel bez 

přítomnosti rušivých vlivů, ale také velikost a projevy těchto vlivů. Důleţitou roli ve vnější 

balistice hrají vlastnosti vzduchu, ve kterém se střela pohybuje.  
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5 Údaje o použitém střelivu 

5.1 9 mm Rubber 

Známé také jako 9 x 22 P.A. Rubber 

Kategorie: pistolové střelivo speciálně navrţené pro Českou zbrojovku – Uherský brod, 

Určeno pro export se speciální zbraní CZ 83 – Rubber. Tato zbraň má speciálně upravenou 

konstrukci, která zabraňuje pouţití ostré munice. 

Ráţe: 9 x 22, omezeně pouţitelné ve zbraních ráţe 9 x 21 

Pořizovací cena 397 Kč za balení 50 ks 

Vyrábí: Vlastimil Libra, Znojmo 

 Úsťová energie střely: 80 J 

              

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – 9 mm Rubber 

 

váhové údaje 9 x 22 P.A. Rubber 

  1 2 3 4 5 6 průměr 

náboj [g] 5,465 5,499 5,469 5,480 5,459 5,472 5,474 

nábojnice [g] 4,579 4,600 4,613 4,581 4,607 4,594 4,596 

projektil [g] 0,588 0,588 0,594 0,592 0,592 0,590 0,591 

prachová náplň [g] 0,2941 0,2917 0,2924 0,2861 0,2834 0,2912 0,2898 

 údaj výrobce o váze projektilu: 0,4 g kontrolní součet 5,476 
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5.2 Cal. 380 ALFA 

Kategorie: revolverové střelivo  

Ráţe: .380 Special zaměnitelná s .357 Magnum.       

Vyrábí: Sellier & Bellot a. s. Vlašim zejména pro Alfa Proj s.r.o. Brno 

Pořizovací cena 250 Kč za balení 25 ks 

Náboj konstrukcí určen do neletálního revolveru Alfa 520 

Úsťová energie střely: 16 J 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – .380 Alfa 

 

 

váhové údaje .380 ALFA 

  1 2 3 4 5 6 průměr 

náboj [g] 4,520 4,462 4,441 4,474 4,469 4,492 4,476 

nábojnice [g] 3,795 3,758 3,757 3,762 3,781 3,773 3,771 

projektil [g] 0,393 0,390 0,394 0,392 0,389 0,391 0,392 

ucpávka [g] 0,1741 0,1791 0,1711 0,1752 0,1788 0,1738 0,1754 

prachová náplň [g] 0,1088 0,1156 0,1158 0,1149 0,1132 0,1165 0,1142 

     kontrolní součet 4,452 
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5.3 Rubber ball 

 

Kategorie: Brokové střelivo s jednotnou střelou 

Ráţe: 12 x 67,5 mm 

Vyrábí: Sellier & Bellot a. s. Vlašim  

Pořizovací cena 34 Kč/kus, v balení 25 ks. 

Úsťová energie střely: 120 J 

 

 

 

             

 

 

Obrázek 6 – Rubber Ball 

 

váhové údaje Rubber Ball 

  1 2 3 4 5 6 průměr 

náboj [g] 16,086 16,183 16,099 16,129 16,092 16,155 16,124 

nábojnice [g] 9,682 9,702 9,657 9,673 9,644 9,698 9,676 

projektil [g] 3,313 3,289 3,323 3,301 3,308 3,311 3,308 

kontejner [g] 2,994 3,012 2,998 2,992 3,002 2.998 2,500 

prachová náplň [g] 0,6341 0,6401 0,6387 0,6323 0,6382 0,6357 0,6365 

 údaj výrobce o váze projektilu: 3,3 g kontrolní součet 16,120 
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5.4 Rubber buckshot 

 

Kategorie: Brokové střelivo s hromadnou střelou, 15 broků v jednom náboji 

Ráţe: 12 x 67,5 mm 

Vyrábí: Sellier & Bellot a. s. Vlašim  

Pořizovací cena 36 Kč/kus, v balení 25 ks. 

Úsťová energie jednoho broku: 30 J 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Rubber buckshot 

 

 

váhové údaje Rubber Buckshot  

  1 2 3 4 5 6 průměr 

náboj [g] 16,892 16,893 16,876 16,982 16,935 16,551 16,855 

nábojnice [g] 9,216 9,234 9,201 9,245 9,189 9,222 9,218 

1 brok [g] 0,270 0,268 0,269 0,284 0,269 0,271 0,272 

15 broků [g] 4,057 4,033 4,078 4,043 4,062 4,056 4,055 

kontejner [g] 2,541 2,561 2,533 2,576 2,547 2,554 2,552 

prachová náplň [g] 1,0436 1,0449 1,0426 1,0466 1,0428 1,0472 1,0446 

 údaj výrobce o váze broku: 0,3 g kontrolní součet 16,869 
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5.5 Detail výrobců 

5.5.1 Sellier & Bellot a.s 

Francouzi Louis Sellier a Jean Mari Nicolaus Bellot získali od rakouského císaře 

Františka I. privilegium vyrábět ve své nově zaloţené továrně v Praze nárazové zápalky pro 

pěchotní palné zbraně. Zaloţili obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. (dále jen S&B), která 

zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy 

v České republice, přičemţ je také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její 

obchodní značku jsou produkovány bez přerušení jiţ od roku 1825. Převáţná část produkce 

(více neţ 85 %) se exportuje a vedle rozsáhlého civilního programu se společnost zabývá 

speciální produkcí pro ozbrojené sloţky. Systém jakosti byl proto rozšířen o splnění 

specifických poţadavků uváděných ve standardizačních dohodách a publikacích NATO. Šíří 

sortimentu se S&B řadí na první místo v celosvětovém měřítku. V roce 2009 se vlastníkem 

S&B stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., která je rovněţ 

známa pod značkou Magtech. 

 

5.5.2 Vlastimil Libra 

Vlastimil Libra v čele muničky Libra a.s. Jevišovice vyráběl širokou škálu munice pro 

civilní i vojenský sektor. Společnost vyvinula mnoho revolučních konstrukcí, které jsou 

patentovány po celém světe. Nejvíc munička proslula výrobou pistolového střeliva nesoucí 

pojmenování Snail, neboli šnek, jehoţ projektil, který díky speciální konstrukci dokázal projít 

bezpečnostním sklem nebo neprůstřelnou vestou. Toto střelivo bylo označeno jako zakázané  

a tím pádem nepouţitelné v civilním sektoru. Dále munička Libra a.s. vyráběla nábojky pro 

speciální expanzní zbraň SF1 Kraken. Společnost Libra a.s. se dostala do likvidace po úniku 

střel typu Snail do civilního sektoru. Vlastimil Libra se nadále věnuje výrobě střeliva, ale pod 

novým názvem společnosti. 

 

http://www.cbc.com.br/
http://www.magtechammunition.com/
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6 Uvolněné spalné teplo střelného prachu 

Jedním z faktorů, které ovlivňují výkon střely a samotného projektilu je prachová sloţ, 

jehoţ explozivní hoření udává počáteční rychlost projektilu. Na následujících řádcích popíši 

pokus měření spalného tepla střelného prachu, který nám můţe napovědět něco o výkonu 

samotných projektilů. 
 

6.1 Použité vybavení 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Analytická váha KERN ABJ 120-4M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Kalorimetr IKA C 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Briketovací aparát 
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 Obrázek 11 – Kyselina benzoová  

 

 

6.2 Postup při měření 

 

Na počátku měření je potřeba získat střelný prach delaborací náboje. Tento střelný 

prach potom přesně zváţit a promíchat přibliţně s 0,7 g kyseliny benzoové (obrázek 11), 

který se pouţívá jako pojivo střelného prachu, přičemţ se do směsi dává tolik střelného 

prachu, aby objemové procento kyseliny benzoové stále převaţovalo. Po přesném naváţení 

obou vzorků přistoupíme ke smíchání a důkladnému promíchání obou vzorků. Po smíchání 

střelného prachu s touto kyselinou je vyuţito briketovacího aparátu (obrázek 10), ve kterém 

dojde k utuţení vazeb mezi částečkami střelného prachu a kyseliny benzoové. Tímto 

briketováním vznikne tableta, která se svou velikostí podobá prášku paralenu. Přičemţ celá 

tableta má váhu od 0,7 g do 1 g. Všechny údaje o váze pečlivě zapíšeme.  

Připravená tableta se vloţí do spalovací misky. Na zapalovací drátek (pevná součást 

kalorimetrické tlakové nádoby) se připevní zapalovací bavlněná nitka. Kalorimetrická tlaková 

nádoba se uzavře šroubovací maticí a naplní kyslíkem na přetlak 2,5 aţ 3,5 MPa. Poté se na 

víko nádoby nasune zapalovací adaptér a nádoba se vloţí do kalorimetru (obrázek 9) do 

definované pozice. Do zásobníku kalorimetru se před měřením nalijí asi 2 litry vody. Teplota 

vody v kalorimetrické nádobě má být o 0,5 aţ 1,5 °C niţší neţ teplota vody v plášti. Chladí se 

kostkami ledu přidanými do zásobníku s vodou. Na začátku měření si kalorimetr automaticky 

nadávkuje přesné mnoţství vody do kalorimetrické nádoby. Po sestavení kalorimetru a jeho 

naplnění vodou se přístroj uzavře víkem.  

Kalorimetrická nádoba v automatickém reţimu poţaduje zadání váhy vzorku a oprava 

na teplo způsobené spálením kyseliny benzoové (automatické odečtení spalného tepla 

kyseliny benzoové od výsledného spalného tepla a získání střelného prachu). Samotný test 



22 

v automatickém reţimu probíhá přibliţně 12 minut. Na konci měření se zvedne víko 

kalorimetru a pootočením se odsune doprava. Zvednutím víka se začne vypouštět voda  

z kalorimetrické nádoby. Po vypuštění vody se vyjme kalorimetrická tlaková nádoba  

a pomocí příslušného adaptéru se uvolní přetlak. Po odšroubování matice a rozebrání tlakové 

nádoby provedeme vizuální kontrolu vnitřku, při tom si všímáme, zda zkoušený materiál 

opravdu dokonale shořel – nesmí zůstat ţádné černé zbytky. Postup opakujeme tolikrát, 

dokud nezískáme dostatečný počet relevantních údajů o kaţdém střelném prachu.  

 

6.3 Výsledky spalného tepla 

 

  vlhkost teplota 

laboratorní podmínky počáteční: 24,6 % 24,1 °C 

laboratorní podmínky konečné: 22,4 % 23,7 °C 

 

 
 

Před samotným hlavním měřením jsem provedl kontrolní měření spalného tepla 

kyseliny benzoové. Jednak z důvodu ověření si přesnosti kalorimetru, tak i z důvodu ověření 

přesného uvolnění spalného tepla kyseliny benzoové.  

 

 

vzorek váha [g] výsledek [J/g] 

1 1,01329 26657 

2 1,02466 26579 

3 1,00864 26579 

4 0,99932 26583 

5 1,03002 26571 

6 1,00352 26591 

 

 

Měření kalorimetrem bylo přesné. Rozdíl hodnot spalného tepla kyseliny benzoové 

bylo zanedbatelné. Nadále se budu věnovat měření spalného tepla střelného prachu. 
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6.3.1 Střelný prach .380 ALFA 

 

.380 ALFA 

pokus 

váha prachu 

[g] 

váha tablety 

[g] 

výsledné spalné teplo 

[J/g] 

spalné teplo sloţe 

[J] 

1 0,1088 0,6841 9801 1067 

2 0,1156 0,7258 9616 1112 

3 0,1158 0,7095 9772 1132 

4 0,1149 0,6995 9687 1113 

5 0,1132 0,7142 9732 1102 

6 0,1165 0,7045 9642 1123 
 

 

6.3.2 Střelný prach 9 x 22 Rubber 

 

9 x 22 Rubber 

pokus 

váha prachu 

[g] 

váha tablety 

[g] 

výsledné spalné teplo 

[J/g] 

spalné teplo sloţe 

[J] 

1 0,2941 0,9450 9753 2868 

2 0,2917 0,9151 9668 2820 

3 0,2924 0,8249 9727 2844 

4 0,2861 0,8874 9698 2775 

5 0,2834 0,9325 9732 2758 

6 0,2912 0,8523 9711 2828 
 

 

6.3.3 Střelný prach Rubber buckshot 

 

Rubber Buckshot 

pokus 

váha prachu 

[g] 

váha v naváţce 

[g] 

váha tablety 

[g] 

výsledné spalné 

teplo [J/g] 

spalné teplo 

sloţe [J] 

1 1,0436 0,1352 0,6656 9623 10043 

2 1,0449 0,1251 0,7103 9717 10153 

3 1,0426 0,1272 0,7438 9822 10240 

4 1,0466 0,1222 0,7443 9654 10104 

5 1,0428 0,1301 0,7011 9738 10155 

6 1,0472 0,1288 0,6987 9699 10157 
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6.3.4 Střelný prach Rubber ball 

 

Rubber ball 

pokus 

váha prachu 

[g] 

váha v naváţce 

[g] 

váha tablety 

[g] 

výsledné spalné 

teplo [J/g] 

spalné teplo 

sloţe [J] 

1 0,6341 0,2146 0,7957 9544 6052 

2 0,6401 0,1162 0,7119 9507 6085 

3 0,6387 0,1432 0,7457 9664 6172 

4 0,6323 0,1854 0,7772 9583 6059 

5 0,6382 0,1993 0,7657 9623 6141 

6 0,6357 0,1654 0,7778 9533 6060 

 

 

Fotografické vzorky střelného prachu jsou uvedeny v příloze B. 

 

Z naměřených hodnot je patrné, ţe spalné teplo na gram střelného prachu je u všech 

vzorků prakticky stejné. Rozdíl je pouze ve váze prachové sloţe.  

Mnoţství spalného tepla uvolněného ze střelného prachu ve střelivu .380 ALFA  je dle 

očekávání nejslabší a vystřelený projektil by měl předávat nejmenší mnoţství energie. Zato 

střelný prach v 9 x 22 P. A. Rubber uvolní více neţ 2,5 krát více tepla neţli v předchozím 

případě. Překvapivě značného rozdílu bylo docíleno u téměř identického náboje Rubber ball  

a Rubber buckshot. Kde Rubber buckshot uvolní téměř dvojnásobné mnoţství spalného tepla 

oproti Rubber ball. 
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7 Měření rychlosti střely 

 

Důleţitým údajem při posuzování účinnosti gumových projektilů je rychlost 

samotného vystřeleného projektilu. Pro tento účel se nejvíce hodí měření rychlosti pomocí 

specializovaného přístroje ProChrono Digital měřič nejen úsťové rychlosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Měřící přístroj ProChrono Digital 

 

 

Pro měření rychlostí jsem hodlal vyuţít všechny typy posuzovaného střeliva. Avšak 

měření nebylo provedeno s gumovým projektilem 9 x 22 P. A. Rubber z důvodu atypické ráţe 

a nedostupnosti zbraně v podobné ráţi 9 x 21 ze které by se tento náboj dal vystřelit. Nadále 

jsem do měření nezahrnul hromadnou brokovou střelu Rubber buckshoot z důvodu velkého 

rozptylu broků, které by mohly poškodit měřící přístroj. Samotné měření bylo provedeno na 

střelnici Patriot v Ostravě. 
 

Pro potřeby tohoto testu jsem vycházel z normy ČSN 39 5105 o zkoušení střeliva. 

Přesněji jsem vyšel ze zkoušky č. 15 – Zkouška rychlosti střely.  
 

Účel zkoušky: 

Zkouškou se zjišťuje rychlost střely 
 

Zkušební zařízení: 

Funkční zbraň pro daný typ střeliva. 

Časoměrné zařízení (chronometr), s přesností 10
-6

 s, pro určení doby letu střely mezi 

dvěma vhodnými optickými snímači, umístěnými ve směru vystřeleného projektilu pro 

sepnutí a vypnutí chronometru.  
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Postup zkoušky: 

Střílí se předepsaný počet skupin po deseti nábojích (pro informaci lze pouţít menší 

počet nábojů). Vystřelená střela prolétne prvním přerušovačem, který spustí časoměrné 

zařízení. Při prolétnutí nebo dopadu střely na druhý přerušovač se časoměrné zařízení vypne. 

Rychlost střely se určí automaticky. 

 

7.1 Vývoj rychlosti 

 

Měření č. 1 .380 ALFA 
 

.380 ALFA  

  1 2 3 4 5 6  

úsťová rychlost 226 218 220 231 224 223  

rychlost na 5 m 181 175 170 172 170 179 137* 

rychlost na 10 m 145 141 149 146 144 142  

* - hodnota vyřazena pro značnou odchylku od průměru   

 

Menší odchylku od měření mohla způsobit ucpávka, která je mezi střelným prachem  

a samotným projektilem a vylétá spolu s ním z hlavně. Další ztrátu rychlosti můţe způsobit 

viditelně kratší náboj, který sahá přibliţně do poloviny bubínku revolveru a tím pádem můţe 

dojít k určité ztrátě tlaku a sníţení rychlosti střely.  

 

.380 ALFA 

průměrná úsťová rychlost 223,7 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 174,5 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 144,5 m/s 

 
 

Měření č. 2 Rubber Ball 

 

rubber ball   

  1 2 3 4 5 6   

úsťová rychlost 259 256 247 262 264 259   

rychlost na 5 m 219 237 226 231 229 224 197* 182* 

rychlost na 10 m 203 204 201 198 209 203   

* - hodnoty vyřazené pro značnou odchylku od průměru    
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Menší zkreslení údajů mohl způsobit kontejner, ve kterém je samotná střela, protoţe 

tento kontejner vylétá spolu s projektilem hlavní ven. Kontejner na vzdálenosti 5 m ztrácel 

svoji rychlost a měřícím přístrojem prolétl pouze dvakrát, to byl důvod zkreslení naměřené 

rychlosti.   

 

rubber ball 

průměrná úsťová rychlost 257,8 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 227,7 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 203,0 m/s 

 

 

Měření č. 3 SLS .38 special 

 

SLS .38 special 

  1 2 3 4 5 6 

úsťová rychlost 500 503 502 503 501 502 

rychlost na 5 m 344 341 347 335 347 339 

rychlost na 10 m 252 244 249 254 255 246 
 

 

Doplňující orientační měření plastové střely SLS .38 special, která slouţila k ověření 

správné funkčnosti měřícího zařízení. 

 

 

SLS .38 special 

průměrná úsťová rychlost 501,8 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 342,2 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 250,0 m/s 

 

 

Rychlosti všech střel byly měřeny jen ve 3 vzdálenostech, jelikoţ na vyšší vzdálenost 

byly gumové projektily značně nepřesné. Při střelbě na vzdálenost 10 m byl propad střely uţ 

více neţ 20 cm a tento stav značně ohroţoval měřící zařízení, tudíţ jsem nepřistoupil k měření 

z větší vzdálenosti. 
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7.2 Graf vývoje rychlosti 
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Graf 1 Naměřené rychlosti střely 

 

 

Nejen z grafu, ale i z naměřených hodnot je patrné, ţe počáteční rychlost .380 ALFA 

značně klesá. Projektil rubber ball díky silné prachové náplni a díky vyšší váze střely dostává 

vyšší rychlost a díky své vyšší váze má větší schopnost si tuto rychlost udrţet. Opakem je 

projektil SLS. 38 special, který dostává vysokou počáteční rychlost, ale jeho lehká konstrukce 

a rovný tvar hrotu střely napomáhá k velké ztrátě rychlosti. 
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7.3 Odhadovaný vývoj rychlosti 

 

Pro lepší odhad vývoje rychlosti jsem provedl rozšíření hodnot. Vzal jsem v úvahu 

pokles rychlosti a podle tohoto poklesu jsem nasimuloval další moţné hodnoty. 

  

 

.380 ALFA 

průměrná úsťová rychlost 223,7 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 174,5 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 144,5 m/s 

odhadovaná rychlost 15 m 115,0 m/s 

odhadovaná rychlost 20 m 90,0 m/s 

odhadovaná rychlost 25 m 70,0 m/s 

 

 

rubber ball 

průměrná úsťová rychlost 257,8 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 227,7 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 203,0 m/s 

odhadovaná rychlost 15 m 175,0 m/s 

odhadovaná rychlost 20 m 145,0 m/s 

odhadovaná rychlost 25 m 120,0 m/s 

 

 

SLS .38 special 

průměrná úsťová rychlost 501,8 m/s 

průměrná rychlost na 5 m 342,2 m/s 

průměrná rychlost na 10 m 250,0 m/s 

odhadovaná rychlost 15 m 180,0 m/s 

odhadovaná rychlost 20 m 125,0 m/s 

odhadovaná rychlost 25 m 80,0 m/s 
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7.4 Graf vývoje odhadované rychlosti 
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Graf 2 Odhadovaný vývoj rychlosti střely 

 

 

 

Uţ z předchozího grafu byl patrný prudký pokles rychlosti u SLS .38 special. Úbytek 

rychlosti u Rubber ball je úměrný své dráze. Projektil .380 ALFA je nejméně výkonný a na 

vyšší vzdálenosti by měl být uţ bez zásadnějšího efektu. Stejně tak plastový náboj  

SLS .38 special, jehoţ prudký pokles rychlosti značně sniţuje jeho efektivitu na větší 

vzdálenosti.  
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7.5 Výpočet dopadové energie 

 

K vypočtení dopadové energie střely je nutné znát dva údaje. Rychlost střely a váhu 

střely. Dopadovou energii pak lze dopočítat jednoduchým vztahem pro výpočet kinetické 

(pohybové) energie. 

 

Vzorec pro výpočet kinetické energie: 

2

2

1
vmEk  

kde: 

kE = pohybová energie v Joulech [J] 

m  = váha v kilogramech 

v   = rychlost v metrech za sekundu 

 

Při dosazení předešlých údajů z měření váhy projektilu a dosazením rychlostí získáme 

tedy dopadovou energie při zásahu cíle z definované vzdálenosti.  

 

.380 ALFA 

vzdálenost [m] rychlost [m/s] dopadová energie [J] 

úsťová 223,7 9,76 

5 174,5 5,94 

10 144,5 4,07 

15 115,0 2,58 

20 90,0 1,58 

25 70,0 0,96 
  

* u rychlosti na vzdálenosti 15, 20 a 25 m vycházíme z odhadnutého údaje 

 

Výrobce uvádí u tohoto typu střeliva úsťovou dopadovou energii 16 J. Odchylku od 

udávané hodnoty výrobce můţeme přičíst pouţití odlišné zbraně, která měla bubínek se 

střelou delší neţ je skutečná délka náboje .380 ALFA a tím pádem došlo k částečnému úniku 

plynů při iniciaci střelného prachu mezi takto zvětšenou nábojovou komorou a jejím 

přechodem s hlavní. Z tohoto důvodu došlo k poklesu rychlosti a samotného výkonu střely.  
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Rubber ball 

vzdálenost 

[m] 

rychlost 

[m/s] 

dopadová energie 

[J] 

úsťová 257,8 109,69 

5 227,7 85,52 

10 203,0 67,99 

15 175,0 50,53 

20 145,0 34,69 

25 120,0 23,76 

 

* u rychlosti na vzdálenosti 15, 20 a 25 m vycházíme z odhadnutého údaje 

 

Výrobce uvádí u tohoto typu střeliva úsťovou dopadovou energii 120 J a úsťovou 

rychlost 270 m/s. Odchylka od udávané hodnoty výrobce je minimální a mohlo ji způsobit 

mnoho aspektů. Například tolerance vzdálenosti při měření úsťové rychlosti nebo jiné 

fyzikální vlivy.  

 

 

U náboje Rubber buckshoot se musíme spokojit s údajem výrobce, který udává 

úsťovou rychlost broku 450 m/s a dopadovou energii 30 J na jeden brok při této rychlosti. 
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8 Hodnocení průraznosti střely 

 

Dalším důleţitým testem v hodnocení účinnosti gumového střeliva je test průraznosti. 

Pro potřeby tohoto testu jsem vycházel opět z normy ČSN 39 5105 o zkoušení střeliva. 

Přesněji jsem vyšel ze zkoušky č. 26 – Zkouška průbojnosti střel.  

 
 

Účel zkoušky: 

Zkouškou se zjišťuje tloušťka materiálu, který střela prochází, přičemţ k tomu 

spotřebuje veškerou svoji energii. 
 

Zkušební zařízení: 

Funkční zbraň pro daný typ střeliva. 

Svazek archů papírové lepenky o rozměru 700 x 700 mm a tloušťce 1,5 mm. Vlhkost 

lepenky maximálně 10 %. Archy jsou upevněny v rámu tak, ţe mezi jednotlivými archy jsou  

mezery 5 mm.  

Rámy pro upevnění lepenky nebo prken; při střelbě musí být spolehlivě zajištěny proti 

pohybu. 
 

Postup zkoušky 

Projektily se střílí do svazku lepenek. Po ukončení střelby se svazek lepenky rozebere 

a zjišťuje kolika archy lepenky pronikly projektily.  

Jako výsledná hodnota se uvaţuje střední hodnota z pěti nebo deseti ran.  

 

Tato zkouška nadále uvádí postup zkoušení při pouţití průbojnější munice proti 

svazkům smrkových prken, ale z důvodu menší průraznosti a menší dopadové energie 

gumových projektilů jsem přistoupil pouze ke střelbě proti svazkům archů papírové lepenky.  

 

Pro účel této zkoušky jsem zhotovil z dřevěných latí jednoduchou čtvercovou 

konstrukci o velikosti 700 x 700 mm. Poté jsem na tuto konstrukci pomocí připínáčků upevnil 

kartonové čtverce o identické velikosti jako je rám. Poţadovaný počet čtvercových bloků se 

pomocí dílenských upínáků upevnil na dřevěné tyčky. Měření bylo provedeno na venkovní 

střelnici v Drnovicích u Vyškova. 
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Obrázek 13 – Terč pro měření průbojného účinku střely 

 

 

Měření č. 1 .380 ALFA 

 

  průbojnost kartonů   

  1 2 3 4 5 6 průměr 

10 m 7 8 8 9 8 8 8,0 

15 m 5 6 5 5 5 5 5,2 

20 m 4 5 3 3 4 5 4,0 

 

 

Měření proběhlo bezproblémově, s ohledem na výsledky měření rychlosti je průbojný 

účinek tohoto střeliva nízký. Rozptyl střelby nebyl velký, jen je nutné podotknout, ţe bylo 

nutné střílet s opravou na horní část terče, jelikoţ propad střely na všech vzdálenostech byl 

velký a průstřely byly orientovány na pravý dolní roh. Na 20 m byl propad střelby přibliţně 

35 cm vpravo dole od středu terče. Posunutí na pravou stranu bylo pravděpodobně způsobeno 

vývrtem hlavně. 
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Měření č. 2 Rubber ball 

 

  průbojnost kartonů   

  1 2 3 4 5 6 průměr 

10 m 24 23 25 24 24 24 24,0 

15 m 19 18 19 19 18 19 18,7 

20 m 15 16 15 15 16 15 15,3 

 

 

Měření tohoto střeliva sebou neslo značné obtíţe s přesností střelby. Střelba na větší 

vzdálenost byla značně nepřesná a bylo velice problematické pořídit poţadovaný počet 

relevantních dat. Střelba bylo nutné korigovat přibliţně s 30 cm opravou nástřelu na horní část 

terče.  

 

Měření č. 3 Rubber buckshoot 

 

  průbojnost kartonů   

  1 2 3 4 5 6 průměr 

10 m 9 10 9 10 10 9 9,5 

15 m 6 7 6 6 5 6 6,0 

20 m 4 5 4 4 4 5 4,3 

 

 

Toto měření s sebou provázelo menší potíţe, na vzdálenosti 20 m bylo nutné vystřelit 

více střel, jelikoţ rozptyl broků byl velmi značný. Z tohoto důvodu jsem v rámci měření 

průraznosti provedl orientační měření rozptylu broků. 

 

Měření rozptylu broků u Rubber buckshoot 

 

K tomuto měření jsem pouţil improvizovaný terč z rozloţené kartonové krabice  

o rozměru 1500 x 1600 mm. Provedl jsem celkem 3 nástřely ze vzdáleností 10 m, 15 m  

a 20 m. Na obrázku 14  je znázorněný rozptyl broků. 
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 Červená barva – 12 broků z 15 v terči ze vzdálenosti 10 m 

 Modrá barva – 10 broků z 15 v terči ze vzdálenosti 15 m 

 Ţlutá barva – 7 broků z 15 v terči ze vzdálenosti 20 m  

 

Improvizovaný terč neměl dostatečnou velikost na to aby se mohl relevantně změřit 

rozptyl všech broků, ale z obrázku 14 je patrné, ţe na všech vzdálenostech je rozptyl značný. 

Nadále jsem provedl měření rozptylu broků ze vzdálenosti 2 metrů. Zde se rozptyl broků 

pohyboval v průměru okolo 30 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Rozptyl broků na kartonovém bloku 1500 x 1600 mm 
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Závěr 

 

V práci jsem se zaměřil na spektrum gumových projektilů vyráběných na území České 

republiky. Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu účinnosti těchto gumových 

projektilů. Z analýzy vyplývá, ţe tyto projektily mají na dráze různé účinky a tyto účinky jsou 

úměrné způsobu pouţití. 

Jediný problém vznikl s gumovým projektilem 9 x 22 P. A. Rubber, kde nebylo moţné 

získat zbraň ve stejné nebo podobné ráţi, zejména s touto délkou nábojové komory, která by 

umoţňovala střelbu a tím i získat výsledky měření.  

Náboj .380 ALFA je ze všech analyzovaných projektilů nejslabší. Proto je u něj 

vhodné předpokládat, ţe je prioritně určen k pouţití z krátké obrané vzdálenosti. na větší 

vzdálenost tento projektil ztrácí efektivitu a tím pádem ztrácí i zastavovací účinek. Pro pouţití 

k regulaci davu se proto jeví jako nevhodný, jelikoţ pořádkové jednotky zasahují z větší 

vzdálenosti. 

Brokový náboj s jednotnou střelou Rubber ball má ze všech testovaných projektilů 

největší dopadovou energii. Pouţití z obrané vzdálenosti je těţko představitelné pro jeho 

určení do dlouhých brokových zbraní. Pro pouţití k regulaci davu pořádkovými silami je jiţ 

vhodnější. Tento projektil je ale značně nepřesný, proto můţe dojít k problému, kdy 

pořádkové jednotky zasáhnou někoho například do obličejové části . 

Nejefektivnějším se zdá být brokový náboj s hromadnou střelou, který dosahuje velké 

úsťové rychlosti a tomu úměrné dopadové energie. Stejně jako Rubber ball je pro pouţití 

z obrané vzdálenosti málo vhodný. Pouţití k regulaci davu je výhodnější, kde se dá vyuţít 

velkého rozptylu, kdy dojde k zásahu více „cílů“.  

U tohoto typu munice je nutné vzít v úvahu, ţe pouţití těchto projektilů je aţ krajním 

řešením, ale pravděpodobně poslední moţností jak výtrţníkům sdělit, ţe jejich dosavadní 

jednání se ubírá špatným směrem a tím tento dav donutit k uváţenému jednání, nebo ke 

změně směru jeho pohybu.  

Na obrázku 15 je vidět dopad střel .380 ALFA na plastelínový blok o rozměru 500 x 

500 mm. Dopad střel byl orientován na pravý dolní roh (v důsledku vývrtu hlavně). Tento 

dopad je následně porovnán v příloze A. 
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Obrázek 15 – Dopad střely .380 ALFA na plastelínový blok 
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