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Anotácia 

Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením prieraznosti vybraných častí 

automobilu pri ich násilnom zastavovaní políciou. Začiatok práce sa zaoberá právnou 

problematikou s príkladmi nedávnych udalostí v Českej a Slovenskej republike. Pokračuje 

kapitolou balistiky o zákonitostiach a vplyvoch na samotnú strelu, taktiež popisuje 

používané ocele pre automobilový priemysel. Praktická časť popisuje  použité diely 

automobilov, prípravu a spôsob streľby a nakoniec jej výsledky. Cieľom práce je 

analyzovať odolnosť vybraných dielov karosérie voči munícii používanej Políciou Českej 

republiky. 

 

Kľúčové slová: balistika, prieraznosť, automobilová oceľ, streľba, automobil, odolnosť 

 

Annotation 

This thesis evaluates penetration of the selected car parts when violently stopped by 

the police. The first part deals with the legal aspects of this issue providing examples of the 

recent events which happened in the Czech Republic and Slovakia. It continues with the 

chapter covering ballistics, its rules and effects on the bullet itself. It also describes steel 

used in the automobile industry. The practical part of this thesis covers used car parts, 

preparation and method of a firing phase and finally, its results. The aim of this work is to 

analyze the resistance of the selected car parts against the ammunition used by the police 

of the Czech Republic. 
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Zoznam skratiek 

AHSS - vysokopevnostné ocele 

BH oceľ – nízkouhlíková ceľ 

ČR – Česká republika 

DP oceľ – dvojfázová oceľ 

DQ oceľ- nízkouhlíková oceľ 

DDQ oceľ – hlbokoťažná oceľ 

FMJ – celoplášťová strela 

grs – grayn 

HRC – tvrdosť  určená diamantovým kužeľom pri celkovom zaťažení 1500 N 

HSS oceľ- vysokopevnostná oceľ 

ICAO – štandardná atmosféra 

IF oceľ – hlbokoťažná oceľ 

LCD – display z tekutých kryštálov (liquid crystal display) 

MART oceľ – martenzitická oceľ 

S – Subsonic  

TWIP oceľ – austenitická oceľ 

UHSS - ultra vysokopevnostné ocele 
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1 Úvod 

Neustály nárast počtu automobilov v cestnej premávke nám denne komplikuje a často 

aj znepríjemňuje život.  Polícia má na cestách vždy plné ruky práce, či už pri pomoci alebo 

prevencii plynulosti cestnej premávky. Dnes sa však na cestách čoraz viac objavujú 

prípady, kedy sa z obyčajného šoféra stáva osoba nebezpečná pre seba a ostatných 

účastníkov cestnej premávky. Vodiči sa častejšie pokúšajú uniknúť pred políciou pomocou 

svojho motorového vozidla. Často sa jedná aj o banálne prípady, z ktorých sa môže razom 

stať hra o život. Polícia volí donucovací prostriedok – zbraň ako poslednú možnosť a snaží 

sa využiť všetky ostatné prostriedky, avšak napriek tomu pribúda prípadov, kedy je zbraň 

k zastaveniu automobilu použitá. Polícia má zákonom dané dbať aj o ochranu zdravia 

a života osôb páchajúcich trestný čin, avšak použitá strelná zbraň predstavuje veľké riziko 

zranenia pre osoby vo vozidle.  

Vzhľadom na fakt, že klasické automobily sa nevyrábajú pre potreby ochrany 

pasažierov proti streľbe, ale naopak je snaha  používať čo najtenšie a najľahšie materiály 

pre potreby trhu, cieľom tejto práce je analyzovať prieraznosť automobilových dielov 

v takýchto prípadoch streľby. Vyhľadať odolné  miesta a tiež slabé miesta ochrany voči 

streľbe.  Práca poukáže na jednotlivé časti, ich odolnosť voči nábojom bežne  používaných  

u polície. Pre porovnanie bude použitý aj iný typ munície.  
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2 Rešerše literatúry 

PLANKA, Bohumil a KOLEKTÍV. Kriminalistická balistika. Plzeň: Aleš Čeňek, s.r.o., 

2010, 660 s. ISBN 978-80-7380-036-9. 

Táto nová kniha sa zameriava na kriminalistickú balistiku, obsahuje veľmi veľa 

informácii z oblasti zbraní, streliva, balistiky apod.  Kniha obsahuje teoretickú, metodickú, 

praktickú aj informačnú časť. Popisuje výsledky účinkov striel, spôsoby merania rýchlosti 

strely, správanie sa strely za letu, pôsobenie strely na meteriál a tiež  informácie o strele 9 

mm Luger ktoré boli v práci využité. 

P. KNEUBUEHL, Beat. Balistika: Strěly, prěsnost strělby, účinek. 1 vyd. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2004. ISBN 80-206-0749-8.  

Kniha sa primárne venuje problematike dejov v zbraniach, pohybe, konštrukcii 

a účinku striel. Začína kapitolou o základoch fyzikálnych zákonitostí súvisiacich s 

balistikou, popisuje tiež samotné zbrane a strelivo. Pojednáva o jednotlivých druhoch 

balistiky: vnútorná, prechodová, vonkajšia a ich zákonitostiach. Venuje sa kritériám 

zásahu: vplyv náhody, vyhodnotenie a posúdenie obrazcov zásahu, pravdepodobnosť 

a prognózy zásahu. Záver patrí strele a jej účinkom. Obsahuje tiež tabuľky prevodov 

jednotiek, fyzikálnych a balistických údajov a taktiež pojmy a definície z tejto oblasti. 

 

V. GIRMAN a V. HRABČÁKOVÁ. KOVOVÉ MATERIÁLY AUTOMOBILOVÝCH 

KONŠTRUKCII – II: KAROSÉRIA A KAROSÁRSKE PLECHY. Košice, 2012. ISSN 

1337 – 8953. Dostupné z: http://www.materialing.com/materialy_auto_konstrukcii 

Práca hovorí predovšetkým o oceliach používaných v automobilovom priemysle. 

Charakterizuje jednotlivé druhy ocelí, ich zloženie, medze sklzu a medze pevnosti v ťahu, 

využívanie na konkrétne konštrukčné prvky. Spomína aj hliníkové a horčíkové zliatiny, 

ktoré dnešný automobilový priemysel postupne vo väčšej miere využíva aj v lacnejších 

automobiloch. Slúžila na zoznámenie sa s oceľami v autopriemysle. 

 

 

 

http://www.materialing.com/materialy_auto_konstrukcii
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Übeyli, M., Demir, T., Deniz, H.: Investigation on the ballistic performance of a dual 

phase steel against 7.62 mm AP projectile, Materials Science and Engineering A, vol 

527, Issue 7-8, 2009 

Táto práca pojednáva o balistickej odolnosti dvojfázovej ocele voči strele 7,62 mm AP 

(protipancierová strela). Takéto ocele môžu znižovať celkovú hmotnosť vďaka lepším 

mechanickým vlastnostiam za pomoci dvoch fáz: mäkkého feritu a tvrdého martenzitu, čo 

je v automobilovom priemysle žiadúce. Bol testovaný vplyv zvýšenia martenzitu na 

balistickú odolnosť ocele. Ocele boli žíhané pod rôznymi teplotami, pričom sa zistilo, že 

balistický odpor ocele sa dá zvýšiť zvýšením martenzitu v oceli. Všetky ocele vykazovali 

zvýšenie odolnosti bez ohľadu na teplotu žíhania. 

 

ÜBEYLI, Mustafa, Teyfik DEMIR, Hüseyin DENIZ, R. Orhan YILDIRIM a Ömer 

KELES¸. Investigation on the ballistic performance of a dual phase steel against 

7.62mm AP projectile. Materials Science and Engineering A. 2010, s. 9.  

Štúdia skúmala správanie hliníkových zliatin (7075, 5083) a vysokopevnostnej 

nízkolegovanej ocele, AISI 4140  voči zásahu strely 7,62 mm AP (protipancierová strela). 

Boli využité rôzne tepelné ošetrenia pre zistenia efektivity tvrdosti a pevnosti balistickej 

odolnosti. Experimentálne výsledky priniesli výsledky najlepšej odolnosti pre hliníkové 

zliatiny 7075-T651. Bolo zistené, že zvýšením tvrdosti hliníka dosiahneme jeho lepšiu 

balistickú odolnosť. Avšak pri oceli to úplne neplatí. Najlepšia výkonnosť bola 

zaznamenaná pri úrovni tvrdosti 53 HRC (skúška podľa Rockwella).   Pri tvrdostiach 50 

a 60 HRC však vzorky vykazovali krehkosť a boli rozlomené ešte pred perforáciou 

projektilu. 
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3 Právne predpisy 

V tejto kapitole budú uvedené vybrané zákony a predpisy súvisiace s problematikou 

diplomovej práce. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů [20] 

Tento zákon vymedzuje základy trestnej zodpovednosti, druhy ochranných opatrení, 

druhy trestov, spôsob ich ukladania a skutkové podstaty trestných činov. Najdôležitejšie 

informácie pre danú problematiku sa uvádzajú v hlave III. 

 § 32 Oprávnené použitie zbrane – Trestný čin nespácha, kto použije zbrane 

v medziach stanovených iným právnym predpisom.  

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů [18] 

Rozoberá najdôležitejšie ustanovenia pre potreby činnosti Polície Českej republiky 

(ďalej len ČR). Popisuje činnosti a postavenie Polície ČR, jej organizovanie a riadenie, 

zaistenie bezpečnosti chránených objektov, priestorov a osôb, medzinárodnú spoluprácu, 

prácu s informáciami, kontrolu polície a mnohé iné. V tomto zákone sú dôležité informácie 

o donucovacích prostriedkoch a oprávnenie ich použitia policajtom. 

HLAVA IX : Použitie donucovacích prostriedkov 

 § 51 – Obecné ustanovenie 

Policajt je oprávnený použiť pri zákroku donucovací prostriedok a zbraň, 

ku ktorých používaniu bol vycvičený.  

 § 52 – Donucovacie prostriedky 

Donucovacie prostriedky sú 

f) zastavovací pás, zahradenie cesty vozidlom a iným prostriedkom k násilnému 

zastaveniu vozidla alebo zabránenie odjazdu vozidla, 

n) hrozba namierenou strelnou zbraňou, 

o) varovný výstrel. 

 § 55 Použitie prostriedkov k násilnému zastaveniu vozidla alebo zamedzenia 

jeho odjazdu 

(1) Policajt je oprávnený použiť prostriedok k násilnému zastaveniu vozidla alebo 

zabráneniu jeho odjazdu 
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a) k zastaveniu vozidla, ktorého vodič napriek výzve k zastaveniu vozidla podľa 

iného právneho predpisu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů) vozidlo nezastaví, alebo  

b) k zabráneniu odjazdu vozidla v rámci zákroku proti osobe, ktorej osobná sloboda 

má byť obmedzená, a predpokladá sa, že táto osoba sa pokúsi vozidlo použiť k úteku. 

(2) Policajt pri použití prostriedku k násilnému zastaveniu vozidla dbá, aby nedošlo 

k ohrozeniu života alebo zdravia iných osôb a aby život alebo zdravie osoby, proti ktorej 

smeruje zákrok, bol ohrozený len v primeranej miere. 

 § 56 Použitie zbrane  

(1) Policajt je oprávnený použiť zbraň 

f) ak inak nie je možné zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou 

jazdou vážne ohrozuje život alebo zdravie osôb a na opätovnú výzvu alebo znamenie dané 

podľa iného právneho prepisu nezastaví.  

(2) Použitie zbrane v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až f) je prípustné za 

podmienky, že použitie donucovacích prostriedkov by bolo zjavne neúčinné. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů [19] 

Zákon, ako už názov napovedá, sa zaoberá prevádzkou na pozemných komunikáciách, 

vodičskými oprávneniami, registrom vodičov, bodovým hodnotením porušenia povinností 

vodičov, štátnou správou a tiež niektorými zmenami zákonov o cestnej doprave, 

priestupkoch a bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách. Tu je 

potrebné vymedziť osoby oprávnené zastaviť vozidlo a spôsoby zastavovania.  

 

Časť prvá, Hlava II, Oddiel 4, Zastavovanie vozidiel 

 § 79 

(1) Zastaviť vozidlá je oprávnený 

a) policajt v rovnošate, 

b) vojenský policajt v rovnošate, 

c) strážnik obecnej polície v rovnošate 
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1. ak je vodič vozidla alebo prepravovaná osoba podozrivá zo spáchania 

priestupku týkajúceho sa bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných 

komunikáciách. 

(2) Vozidlo sa zastavuje dávaním znamenia k zastaveniu vozidla. Osoby uvedené v odseku 

1 dávajú znamenie k zastaveniu vozidla vztýčenou pažou alebo zastavovacím terčom a za 

zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybujú v hornom polkruhu. Z idúceho 

vozidla dávajú toto znamenie kývaním paže nahor a nadol alebo vysunutým zastavovacím 

terčom. Policajt, vojenský policajt, colník alebo strážnik obecnej polície môže z idúceho 

vozidla zastavovať vozidla i rozsvietením nápisu „STOP“ podľa zvláštneho predpisu 

(Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, 

ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.) zo smeru jazdy zastavovaného vozidla, a to spredu 

i zozadu. 
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4 Problematika dneška 

V dobe 21. storočia je auto takpovediac neoddeliteľnou súčasťou života väčšiny ľudí 

žijúcich v ČR. Niektoré rodiny vlastnia dokonca dve a viac áut. K 31.12. 2013 bolo v ČR 

registrovaných takmer 4,8 mil. osobných vozidiel. Automobily sa k páchaniu trestnej 

činnosti používajú pomerne často na najrôznejšie účely. Napríklad ako dopravný a únikový 

prostriedok, prevoz nelegálnych tovarov, ako prostriedok k zdolávaniu prekážok alebo 

zábran.  

Najčastejšie sa ale polícia stretáva s prípadmi, kedy vodič vedie motorové vozidlo pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok. To môže znamenať veľké 

nebezpečenstvo pre samotných príslušníkov, ktorí  vykonávajú služobný zákrok, z dôvodu 

nevyspytateľnosti takejto osoby. Často šoférujú aj vodiči bez vodičského oprávnenia alebo 

dokladov o vozidle, prípadne s prepadnutou technickou či emisnou kontrolou, a keď sa ich 

polícia pokúsi zastaviť pri cestnej kontrole, vodiči sa pokúšajú s vozidlom uniknúť preč 

rýchlou a nebezpečnou jazdou ohrozujúcou ostatných účastníkov cestnej premávky. Čo je 

závažné, stúpa počet prípadov, kedy musia policajti použiť voči vodičovi zbraň 

k zastaveniu podozrivého automobilu.  

Hovorkyňa prezídia polície ČR Ivana Ježková potvrdila v rozhovore pre internetové 

noviny iDNES.cz z 13. januára 2014, že počet prípadov prenasledovania vozidiel 

v posledných rokoch stúpa: „Obecně můžeme říct, že počet řidičů, kteří odmítají zastavit, 

narůstá. V převážné většině případů nemají čisté svědomí. Policisté se tudíž oprávněně 

domnívají, že v autě ujíždějí pachatelé trestného činu, může to být třeba řidič pod vlivem 

alkoholu nebo drog, únosce. A i když nás to nijak netěší, tak policisté musí častěji použít i 

střelnou zbraň.“ [7] 

4.1 Vybrané prípady 

V kapitole sa oboznámime s niektorými prípadmi streľby pri zastavovaní 

automobilov, ktoré sa v nedávnej minulosti stali v Českej republike a na Slovensku.    

13. januára 2014  

V Prahe okolo tretej hodiny poobede sa hliadka pokúsila skontrolovať vodiča modrej 

Mazdy (obr.1). Ten na výzvy polície nereagoval a veľkou rýchlosťou začal unikať z 

miesta. Pri pokuse zastaviť vozidlo použila polícia niekoľko varovných výstrelov, tie však 
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vodič ignoroval. Prenasledovanie sa presunulo na diaľnicu D5, kde šofér nabúral dve 

služobné vozidlá polície a jedno civilné vozidlo. Vodič sa podľa hlásenia pohyboval 

rýchlosťou 180 – 200 km v hodine. Polícia nakoniec použila hrubú silu a na vozidlo 

niekoľko krát vystrelila, pričom bol vodič zasiahnutý do oblasti krku. Prenasledovania sa 

zúčastnilo  8 policajných hliadok a vrtuľník. Vodiča sa nakoniec podarilo zaistiť až v Plzni 

v areáli fakultnej nemocnice na Lochotíně, kde sám s vozidlom zastavil. [5] 

 

Obrázok 1: Mazda s prestreleným zadným oknom po zásahu polície [5] 

 

10. februára 2014  

Policajti oddelenia Praha-Venkov prenasledovali vozidlo Audi, ktorého vodič 

odmietol zastaviť na pokyny polície  pri bežnej kontrole a začal s autom unikať preč. Pri 

prenasledovaní boli použité varovné výstrely a osoba bola zadržaná. Auto nebolo kradnuté, 

vodič nemal pravdepodobne v poriadku doklady.  

 

2. augusta 2012  

Prípad zo Slovenska, kedy vodič VW Sharanu nereagoval na výzvu polície na 

zastavenie, po tom, čo hliadka spozorovala, že autu nesvietia zadné svetlá. Šofér sa správal 

agresívne, úmyselne narazil do policajného vozidla s úmyslom ho vytlačiť z cesty. 

Následne bola na vozidlo zahájená viacnásobná streľba na zadné koleso zbraňou (obr.2), 

pričom vodičovi sa nič nestalo. Ani to ho však neodradilo od pokusu o únik. Naháňačka 

skončila až 150 m pred  hranicou s Českou republikou po tom, ako vozidlo zastavilo 

a vodič sa pokúsil o únik. Po  zadržaní bolo zistené, že vodič má uložený zákaz činnosti 

viesť motorové vozidlo. [1] 
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Obrázok 2: VW Sharan s viacnásobnými priestrelmi karosérie a kolesa [1] 

 

24. jún 2013 

Dopravná polícia na diaľnici D2 pri Kútoch zastavila pomocou majákov čierny VW 

Passat, v ktorom podľa ich informácii mala byť osoba spojená s dvojnásobnou vraždou. 

Polícia uvádza, že po tom, ako vozidlo zastavilo na krajnici a policajti sa k vozidlu začali 

približovať, vodič začal s vozidlom unikať. Policajti použili niekoľko varovných výstrelov, 

načo vodič nereagoval, a tak proti vozidlu použili služobnú zbraň, pričom zasiahli zadné 

dvere auta za vodičom (obr.3). Verzia štyroch pasažierov vozidla sa odlišuje v tom, že po 

ich zastavení hliadkou bola spustená streľba do vzduchu, pričom ostatné vozidlá boli 

posielané preč z miesta. Vodič vysvetľoval, že bol vystresovaný a myslel si, že má taktiež 

opustiť priestor. Po tom ako sa z miesta nepatrne pohol, bola na vozidlo zahájená paľba.   

Nikto z osôb vo vozidle sa nezranil a bolo zistené, že automobil už podozrivej osobe 

nepatrí. [14] 

Takéto prípady streľby na vozidlo sú najnežiaducejšie, pretože osoby neohrozovali 

ostatných účastníkov cestnej premávky ani zasahujúcich policajtov. 

 

Obrázok 3: VW Passat zo zásahom od policajnej zbrane pri zásahu [14] 
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5 Balistika 

Jedná sa o vednú disciplínu,  ktorá  sa zaoberá pohybom strely (telesa) od jej vrhnutia, 

dráhy až po zásah cieľa. Balistika je pôvodom grécke slovo „ballo“, ktorého význam je 

hádžem alebo vrhám. Prvý použil pomenovanie „Ballistica“ v polovici 17. storočia 

francúzky vedec Marin Mersenne. Niekoľko rokov pred ním sa touto tématikou zaoberal aj 

Galileo Galilei, významný astronóm, ktorý skúmal pohyb vesmírnych telies. 

Najvýznamnejší český odborník na túto problematiku bol plk. Dr. Jan Gebauer (Balistika 

vnější, 1938).  

Základné delenie balistiky: 

 vnútorná – zaoberá sa dejmi v hlavni zbrane pri výstrele ako iniciácia a horenie 

prachu, priebeh tlaku, urýchľovanie strely a iné, 

 prechodová – študuje veľmi  krátky úsek pohybu strely pri ústi hlavne, rušivé 

vplyvy zbrane a predovšetkým pôsobenie vytekajúcich úsťových plynov v tomto 

okamihu na strelu,  

 vonkajšia – skúma celú dráhu strely po opustení hlavne v priestore až po zásah 

cieľa a tiež deje ktoré, môžu ovplyvniť pohyb strely, 

 koncová (terminálna) – zaoberá sa priebehom vnikania strely do cieľa a následne 

účinkami v cieli objektu, 

 postterminálna – prichádza do úvahy v prípade, že strela preletí cieľom a naďalej 

ohrozuje priestor za ním. [12] 

5.1 Vonkajšia balistika 

Pohyb strely vo vzduchu až po jej dopad na cieľ je ovplyvnený veľkým množstvom 

faktorov a rušivých vplyvov, ktoré sa prejavujú zmenami dráhy. Najdôležitejšie  sily, ktoré 

pôsobia na strelu sú – tiažová sila a sila odporu vzduchu. Vonkajšia balistika skúma dráhy 

striel, ich priebeh a vlastnosti bez rušivých vplyvov, ale tiež prejavy a veľkosť týchto 

vplyvov. Veľkú úlohu zohráva vzduch s konkrétnymi vlastnosťami, v ktorom strela letí. 

5.1.1 Odpor vzduchu 

Vzduch pri lete strely zohráva zásadnú úlohu. S narastajúcou vzdialenosťou zbrane 

od cieľa sa vplyv zvýrazňuje.  
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Vlastnosti vzduchu 

Vzduch je tvorený zmesou plynov dusík (N2), kyslík (O2), oxid uhličitý (CO2), 

argón (Ar), a úbytkové množstvá iných plynov a ich pomery sa v atmosfére výrazne 

nemenia. Na rozdiel od vodnej pary, ktorej množstvo je veľmi variabilné.  

Vzduch je charakteristický svojim tlakom, teplotou a relatívnou vlhkosťou. Pri 

výpočtoch sa vychádza z hodnôt ideálneho plynu. To znamená, že platí stavová rovnica:  

 

 
                                                                           

p – tlak  

ρ – hustota  

R – plynová konštanta pre vzduch je 287,05 J/(kg×m
3
) 

T – teplota [K] 

Atmosféra ICAO 

Priebeh teploty je v jednotlivých vrstvách zemskej atmosféry približne rovnaký. 

Jednoducho povedané, teplota stúpa alebo klesá so zmenou výškových stupňov priamou 

úmerou a nazývame to teplotný gradient. Teplotný gradient teda udáva, o koľko sa zmení 

teplota pri výškovom posune jeden meter. 

 Vzhľadom na fakt, že body výstrelu, dopadu a dráhy letu strely sú v zrovnateľných 

výškach, zmeny tlaku teploty ani hustoty vzduchu sa neprejavia. Preto sa využíva len 

vzťažná výška atmosféry ICAO stanovená hladinou mora a jej hodnoty predstavujú [11]: 

 tlak vzduchu: 1013,25 hPa = 0,101 MPa 

 teplota vzduchu: 15 C° = 288,15 K 

 teplotný gradient: - 6,328 . 10
-3 

K/m (platí do výšky 9300 m.n.m.) 

 relatívna vlhkosť φ = 0,5  

Dynamický tlak  

Prírastok tlaku na (veľmi veľkej) rovnej doske, postavenej kolmo k smeru prúdenia 

sa nazýva dynamický tlak. Vypočíta sa: 

   
 

 
                                                                         

ps – dynamický tlak [N/m
2
] 
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ρ – hustota vzduchu [kg/m
3
] 

v0
2 
 - rýchlosť strely [m/s] 

Hustota vzduchu sa podľa počasia a výšky pohybuje v medziach 1,0 – 1,2 kg/m
3
. V 

balistike a tiež aerodynamike sa dynamický tlak používa ako vzťažný tlak pre vyjadrenie 

všetkých pôsobiacich momentov a síl.  

Príklad: Na strelu s rýchlosťou 250 m/s, ktorá obteká vzduch o hustote 1,1 kg/ m
3
, 

pôsobí dynamický tlak ps= ½ ×1,1×250
2
 = 34 375 kg/m

3
; to je cca 3,5 tony na m

3
 a 0,350 

kg/cm
2
. [11] 

Súčiniteľ odporu vzduchu 

Charakterizuje odporovú silu pôsobiacu na strelu pri pohybe vo vzduchu. Definuje 

zrýchlenie, ktorá táto sila strele udelí proti jej pohybu, zrýchlenie voči strele je záporné. 

Odpor dynamického tlaku vzduchu pri pôsobení na vzťažnú plochu A0.  Vzťažná plocha je 

priečny prierez strely. [11]  

   
 

 
                                                                 

FS – odpor dynamické tlaku [N] 

ρ – hustota vzduchu [kg/m
3
] 

v0
2 
 - rýchlosť strely [m/s] 

A0 – vzťažná plocha [m
2
] 

Skutočný odpor vzduchu sa vyjadruje v pomere k odporu dynamického tlaku.  

    
  

  
                                                                

Cw – súčiniteľ odporu vzduchu [-] 

Fw – skutočná odporová sila [N] 

Fs – odpor dynamického tlaku [N] 

Rozloženie pôsobenia tlaku a tiež plocha, na ktorú tlak pôsobí, sú značne závislé na 

tvare a rýchlosti obtekania. Tieto závislosti sú vyjadrené aj v Machovom čísle, ktoré udáva 

pomer rýchlosti pohybu telesa daným prostredím k rýchlosti šírenia zvuku v tomto 

prostredí. [11] 
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Obrázok 4: Krivky priebehu CW  pre rôzne tvary striel [11] 

5.1.2 Tiažová sila 

Jedná sa o základnú silu, ktorá pôsobí na teleso. Merná jednotka je newton (N), 

a vypočítame ju podľa nasledujúcej rovnice: 

                                                                         

FG – tiažová sila [N] 

m – hmotnosť [kg] 

g – gravitačné zrýchlenie (9,806 ms
-2

)  

Uvedené záporné znamienko je z dôvodu, že je v balistickom súradnom systéme 

osa y orientovaná nahor – v protismere pôsobenia zemskej tiaže. Táto sila zapríčiňuje 

u strely zakrivenie jej dráhy. Výsledkom pôsobenia odporu vzduchu a tiažovej sily je sila, 

ktorej jedna zložka je orientovaná proti a druhá kolmo k smeru letu strely. Prvá spôsobuje 

pokles rýchlosti a druhá zakrivenie dráhy. [11] 

 

Obrázok 5: sila vyvolávajúca trajektóriu strely [11] 
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5.2 Koncová balistika 

V kapitole sú pomenované špecifické názvy a druhy kontaktov strely a cieľa. 

5.2.1 Špecifikácie použitých názvov 

Kapitola  vysvetľuje niektoré pojmy súvisiace zo streľbou na cieľ. 

 Vstrelová strana – k strelcovi privrátená strana cieľa. Je významná pre mnohé 

chemicko-fyzikálne a morfologické informácie o streľbe a nie len o strele. 

 Výstrelová strana – je  od strelca odvrátená a poskytuje informácie o zostatkovej 

energii strely. 

 Vstrelový otvor – narušenie povrchu, ktorým strela prenikla do cieľa. Je nositeľom 

informácii o type, materiále, kalibre strely, o vzdialenosti streľby poprípade 

niektorých iných informácii.  

 Výstrelový otvor – predstavuje narušenie povrchu cieľa na mieste, kde ho strela 

opustila. Jeho morfológia pomáha určiť zostatkovú energiu strely, môže tiež 

obsahovať oderové  stopy materiálu strely.  

 Strelný kanál – charakterizuje ho trvalá a dočasná dutina a často aj stratová 

devastácia materiálu cieľa v bezprostrednom okolí. Strelný kanál obsahuje cenné 

informácie o samotnej strele a jej účinku. 

 Stopa nástrelu – značne špecifická stopa v balistike s veľkou morfologickou 

variabilitou. [12] 

5.2.2 Druhy kontaktov strely a cieľa  

V tejto kapitole sú uvedené názvy a popis zásahov cieľa podľa spôsobu správania 

sa a pravdepodobnosti nájdenia strely. 

Priestrel  

Ten je charakteristický vstrelovým otvorom na vstrelovej strane cieľa, strelným 

kanálom, ktorý prechádza celým cieľom a výstrelovým otvorom na výstrelovej strane 

cieľa. Otvory sú vzájomné prepojené strelovým kanálom. Strela na vždy nachádza až za 

samotným cieľom, buď v jeho bezprostrednej blízkosti, alebo aj vo veľkej vzdialenosti od 

cieľa v závislosti na zostatkovej energii strely. 
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Zástrel 

Charakterizuje ho vstrelový otvor na vstrelovej strane cieľa spolu s neprechodným 

strelným kanálom na konci ktorého sa predpokladá zastavená strela. Vzniká tiež pri 

prípadoch výstrelu expanznej zbrane a cvičnej streľbe  vojenským strelivom s hlavňou 

pritláčanou k mäkkému cieľu (nábojka bez strely). 

Nástrel 

Je to kontakt strely s povrchom cieľa. Môže byť kolmý alebo šikmý. 

 Kolmý nástrel – vytvára stopu plytkej priehlbiny na povrchu cieľa, je znakom malej 

dopadovej rýchlosti. Strela sa spravidla nachádza pred cieľom. 

 Šikmý nástrel – vzniká dopadom strely pod malým uhol na cieľ. Strela do cieľa 

nevniká, ale odráža sa a letí po značne pozmenenej dráhe v smere výškovom aj 

smerovom. V tomto prípade neplatí optické uhlové pravidlo o ich rovnosti. Aj pri 

balistike platí pravidlo podobné ako v optike – Medzný uhol dopadu. To hovorí, že 

každá strela vzhľadom na cieľ má uhol, pri ktorom sa strela ani neodráža ani cieľ 

nezasiahne, ale skĺzne po jeho povrchu.  

Postrel (ostrel)   

V tomto prípade strela cieľ zasiahne, spôsobí krátky otvorený strelný kanál, 

prípadne len oder a pokračuje v lete stabilizovane po skoro nezmenenej dráhe strely (pri 

streľbe na pevné materiály ojedinele, predovšetkým pri ľudskom tele). [12] 

 

            Obrázok 6: Znázornenie základných typov kontaktov strela – cieľ [12] 
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5.3 Účinky striel na pevné materiály 

Zbrane majú za úlohu dopravu strely k cieľu s takou energiou, aby mu spôsobila čo 

najväčšie poškodenie, poprípade prestrelila prekážku a zasiahla cieľ za ňou. Počas dopadu 

strela predáva časť alebo celú svoju dopadovú energiu cieľu a tým vykoná devastačnú 

prácu. Táto schopnosť prenikať cieľmi sa nazýva priebojnosť.  

Vyjadruje ju hĺbka preniknutia do homogénneho materiálu cieľa, alebo počet 

prestrelení, definovaných medzerou vzájomne oddelených vrstiev testovaného materiálu. 

Všeobecne platí, že do plného homogénneho materiálu strela prenikne plytšie ako 

v prípade, keď je rovnaký materiál rozdelený na viaceré vrstvy.  

Vstrelový otvor je zväčša výrazne iný ako výstrelový otvor. V prípade, kedy strela 

dopadne kolmo na pevný cieľ, je stabilizovaná a konštrukčne jednoduchá s veľkou 

dopadovou energiou, býva vstrelový otvor najčastejšie jednoznačne ohraničený kruhovou 

stopou oderu (prípadne lemom oderu) a jeho rozmery sú veľmi podobné priemeru strely. 

Naopak, výstrelový otvor býva väčší, nepravidelný a obklopený vytrhnutým materiálom 

cieľa. [12] 

Najvýznamnejšie faktory interakcie strela – cieľ: 

 Dopadová rýchlosť – ak chceme dosiahnuť kolmý prienik strely 9mm Luger, 

oceľovým plechom karosérie vozidla hrúbky 0,82 mm,  musí byť dopadová rýchlosť 

strely väčšia ako 110 m/s. Pri kolmom priestrele dochádza k vystrihovaniu plechových 

kotúčikov. Pri dopade šikmej strely v uhle cca 15° (meraný od roviny cieľa) dochádza 

k rozloženiu celoplášťovej strely s jadrom z olova (platí pre plášť z tombaku), tenký 

plech ju rozreže. 

Spôsob konštrukcie každej strely vymedzuje jej optimálne dopadové rýchlosti, ktoré 

zaručujú potrebnú priebojnosť. V prípade, že je dopadová rýchlosť nižšia, spravidla sa 

strela odrazí od cieľa, ak je väčšia, dochádza k deštrukcii strely, 

 Konštrukčné a materiálové vlastnosti strely – geometrický tvar, zloženie strely, 

zloženie a tvrdosť materiálu, 

 Materiálové a morfologické vlastnosti cieľa – tvar a opracovanie materiálu, hrúbka, 

hustota a tvrdosť materiálu, 

 Uhol dopadu – môže sa merať dvoma spôsobmi, a to buď od kolmice dopadu viď. (1), 

v tomto prípade znamená 0° kolmý dopad strely. Druhým spôsobom sa meria od 
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roviny cieľa viď. (2), tj. 90° tu predstavuje kolmý dopad strely. Oba spôsoby 

znázorňuje obr. 7.  

 

Obrázok 7: Spôsoby merania uhlov dopadu na cieľ [vlastný] 

 

Fyzikálne delenie materiálov: 

 tuhé – Kovy (oceľ), mosadz, 

 polotuhé – dreviny, 

 mäkké – biologické tkanivo,  

 krehké – sklo, keramika.  

V praxi sa častejšie vyskytujú heterogenné (z viacerých materiálov) ako homogenné (z 

jedného materiálu) ciele. 

Poznáme šesť základných morfologických typov narušenia homogenného cieľa: 

 a) krehké lokálne narušenie materiálu cieľa – tehla, omietka a iné, 

 b) radiálne/transverzálne trhliny – sklo, želatína pri veľkej rýchlosti strely, 

 c) výtrh na výstupnej strane – sklo, krehké ciele, 

 d) výtok materiálu na vstrelovej aj výstrelovej strane cieľa – tuhé a mäkké ciele 

 e) prerezanie materiálu – tenké plechy,  

 f) rozstrapkanie a vyhnutie okraja na výstrelovej strane – plechy a tkaniny. [12] 
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Obrázok 8: Základné typy narušenia cieľa [12] 

5.4 Meranie rýchlosti strely 

Priekopníkom merania rýchlosti bol Cassini (1707), ktorý na to využil balistické 

kyvadlo. Táto metóda postačuje iba na meranie pomaly letiacich veľkých guľovitých striel. 

Vychádza  z rovnosti hybnosti strely a kyvadla. 

Prvý presný merač rýchlosti striel bol mechanicko-elektrický prístroj, ktorý priniesol 

Boulengé (1864), s názvom gravitačný chronograf. Princíp je postavený na rovnosti času 

voľne padajúcej oceľovej tyče a letiacej strely. V lete strela aktivuje prvý indikátor, ktorý 

vyslaným elektrickým impulzom uvoľní zavesenú meraciu tyč. Následne strela aktivuje 

vzdialenejší indikátor, ktorý zaistí označenie padajúcej tyče. Značka na tyči je v určitej 

matematickej relácii s dráhou strely v dvoch bodoch, teda časový úsek je zhodný a tým sa 

dá určiť rýchlosť strely.       

Dnešné meranie rýchlosti strely za letu sa meria v zásade dvoma spôsobmi. Prvý 

nadväzuje na staré merania. Strela v dráhe letu preletí dvoma bodmi a z času preletu sa 

automaticky vypočíta priemerná rýchlosť. K detekcii preletu strely  môže byť použitá buď 

laserová závora alebo optoelektronické hradlá. Modernejší spôsob merania rýchlosti strely 

zaisťuje meranie rýchlosti strely počas celej dráhy letu vo vzduchu. K tomu sa využíva 

Dopplerov radar, ktorý sa umiestňuje v tesnej blízkosti zbrane alebo priamo na hlavni 

zbrane, vždy v smere k cieľu. Pri použití dvoch takýchto radarov dokážeme zostrojiť 

balistickú krivku v trojrozmernom priestore. [12] 
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6 Strelivo 

Pre potreby policajného zboru, u ktorého sa predpokladá veľmi široké uplatnenie, 

musí strelivo spĺňať viaceré vlastnosti naraz. Ako napr. dobrý zastavovací účinok na 

nechránené biologické ciele, čo najmenší účinok na predmety a osoby za cieľom, dobrý 

prierazný účinok voči pevným prekážkam (plechy automobilu, pneumatiky, a iné). Tieto 

požiadavky sú čiastočne protichodné a to predstavuje zložitejšie technické riešenia. Polícia 

ČR v súčasnosti používa strelivo značky Sellier a Bellot 9 mm LUGER . 

 

Jednotlivé súčasti náboja: 

 strela – úlohou strely je zásah cieľa s čo najväčšou presnosťou a potrebnou energiou. 

Pri výstrele je potrebné strele udeliť určitú rýchlosť. Pri konštrukcii je potrebné 

zohľadniť viacero faktorov, ako odolnosť voči deformáciám, tvar strely  pre potreby 

zníženia odporu vzduchu a zabránenie jej nekontrolovateľnému pohybu (prevracanie). 

Existuje niekoľko klasifikácii: tvar, použitý materiál, konštrukcia, 

 

 výmetná náplň – je zdrojom energie, ktorá udelí strele jej rýchlosť. Tú je možné 

získať niekoľkými spôsobmi, napr. pružina, elastický pás, elektromagnetická sila. 

Avšak najpoužívanejší spôsob je tlak plynu tlačiaci na dno náboja. Ten rovnako 

môžeme získať viacerými spôsobmi: 

 mechanicky stlačený plyn – piestové vzduchové zbrane, 

 plyn odobratý zo zásobníka – vzduchové zbrane, zbrane na CO2, 

 vytvorenie plynu v malom priestore horením výmetnej náplne, 

 

 nábojnica – plní niekoľko dôležitých úloh a jej vynájdením boli odstránené mnohé 

problémy zbraní nabíjaných odzadu. Utesňuje spaľovací priestor proti úniku 

vytvoreného plynu. Vyhodením nábojnice z komory po výstrele je docielený veľký 

odvod tepla a tým sa komora pomalšie zahrieva. Spája prvky  náboja do kompaktného 

celku, tiež zabezpečuje správne umiestnenie náboja v komore. Nábojnica vedie strelu 

v prvopočiatku jej pohybu než pokračuje v hlavni zbrane, 
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 zápalka -   zaisťuje vznietenie prachovej náplne. K tomu slúži najčastejšie malé 

množstvo výbušniny, ktoré je citlivé na náraz či trenie (iniciačné výbušniny). Náplne, 

ktoré sa používajú obsahujú viacero prvkov: 

 energetická zložka – tvorená aktívnymi výbušninami (traskaviny, trhaviny, 

senzibilizátory), 

 pyrotechnická zložka – zmes paliva a oxidovadla, 

 pomocná zložka – frikcionátory a inerty. [11,12] 

 

 

Obrázok 9: Grafické znázornenie jednotlivých častí náboja [2] 
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7 Automobilové karosérie a plechy 

Vývoj automobilových karosérii od prvého patentu spred viac ako 60 rokov prešiel 

dlhým a značným vývojom. Dnes sa všetkým častiam automobilových konštrukcií venuje 

veľká pozornosť. Karoséria ovplyvňuje jazdné vlastnosti, ekológiu, ekonomiku 

a prevádzku vozidla. Najväčšou mierou prispieva k ochrane pasažierov. Požiadavky 

používaných materiálov sú: značná životnosť, nízka hmotnosť, vysoká pevnosť pri 

zachovaní ťažnosti, požadované deformačné vlastnosti, korozivzdornosť, recyklovateľnosť 

a tiež zvariteľnosť a tvarovateľnosť. Najpoužívanejšia je stále oceľ, aj keď niektoré časti 

už nahradzujú zliatiny hliníka a nepatrne aj zliatiny horčíka. Čo sa týka exkluzívnych 

vozidiel (Ferrari, Audi R8 atď.), tie využívajú hliníkové či kompozitné materiály z dôvodu 

nízkej hmotnosti. Nevýhodu predstavuje ale cena takejto karosérie. 

Karosárske plechy  tvoria tenkostennú konštrukciu karosérie. Mali by aspoň čiastočne 

napomáhať bezpečnosti cestujúcich. Ich vlastnosti musia spĺňať podobné požiadavky ako 

karosérie. Ľahké, pevné, tvarovateľné, zvárateľné, vhodné na povrchovú úpravu, tlmiace 

vibrácie, dlhú životnosť a iné. Typické hrúbky plechov sa pri automobiloch pohybujú 

v rozmedzí  0,5 – 0,8 mm. Pancierované automobily majú hrúbky plechov až 3 mm.  

7.1 Oceľ 

Oceľ rôznych vlastností a akostí tvorí konštrukciu auta strednej triedy asi                 

z 80 – 90%. Neexistuje jednotné kategorizovanie ocelí autopriemyslu, pretože automobilky 

používajú rôzne nekonvenčné ocele. 

Tabuľka 1: Hodnoty medze sklzu a pevnosti vybraných ocelí [17] 

Pevnostná trieda Medza sklzu [MPa] Medza pevnosti 

[MPa] 

Ocele s nízkou pevnosťou < 210 < 340 

Vysokopevnostné ocele (HSS) 210 – 550 270 – 700 

Progresívne vysokopevnostné ocele 

(AHSS) 
> 550 590 – 980 

Ultra vysokopevnostné ocele (UHSS) > 550 > 980 
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Na obr.9,10 je vidieť, že automobil dneška pozostáva z niekoľkých druhov 

nekonvenčných ocelí. Ocele sú rozdelené len podľa triedy pevnosti, pretože druhy 

použitých ocelí sú rozdielne u každého jedného modelu automobilu a predovšetkým preto, 

že výrobcovia neprezrádzajú presné materiálové zloženie komponentov. Môžeme však 

vychádzať z trendov, kedy sa v drahších vozoch využívajú kvalitatívne vyššie ocele ako pri 

lacných automobiloch. 

 

Obrázok 10: Model karosérie automobilu Volvo XC60 [17] 

 

Drawing Quality Steels (DQ ocele) – sú to  nízkouhlíkové ocele s dobrou ťažnosťou. Sú 

dobré zvárateľné pre nízky obsah uhlíka. Automobilový priemysel ich používa na výrobu 

lisovaných výrobkov. Používajú sa ako bočné plechy, podbehy, plechy striech, veká 

batožinového priestoru a kapoty.  

Deep Drawing Quality Steels (DDQ ocele) – hlbokoťažné ocele. Dobre odolávajú 

starnutiu, sú tvárne za studena, dobre zvariteľné a majú nízku medzu sklzu. Majú však 

slabé únavové vlastnosti a výrazne neprispievajú k bezpečnosti automobilu. Vyrábajú sa 

z nich vnútorné plechy dverí, vnútorné podbehy, výlizky podláh alebo plechy striech. 

Boron Steels (UHSS - B) – je najpevnejšia z ocelí UHSS. Výhoda ocele s vysokou 

pevnosťou je v tom, že sa môžu vyrobiť menej masívne a tým aj ľahšie prvky konštrukcie. 

Avšak po deformácii už oprava nie možná a diel je potrebné vymeniť. Vysoká pevnosť so 

sebou nesie aj negatíva vo forme zvýšenej krehkosti, čo spôsobuje, že sa v materiále môžu 

vytvárať trhliny pri deformácii. Sú to predovšetkým A a B stĺpiky, prahy a výstuže dvier, 
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priečny stredový strešný oblúk, rám pod alebo za zadnými sedadlami a výstuže pod 

palubovkou.  

Martensitic Steels (MART ocele) – najčastejšie využitie MART ocelí je u prvkov 

s požiadavkami na vysokú pevnosť a únavovú odolnosť, pri namenšej možnej hrúbke. Sú 

to prvky ako výstuže dverí, bočné výstuže, bočné rámy karosérie a pod.  

Interstitial Free Steels (IF ocele) – sú určené na hlboké ťahanie. Odolávajú starnutiu 

a ideálne na tvarovo zložitejšie karosárske výlisky ako blatníky, plechy dverí a pod. IF –

BH ocele sa využívajú na extrémne hlboké ťahanie pri výrobe najviac exponovaných 

plechov karosérie. A to nárazníky, dvere, kapota, veko kufra, strecha.  

Bake Hardening Steel (BH ocele) – nízkouhlíkové ocele.  Využívajú sa na výrobu 

plechov, striech, dverí, kapoty motora, veka kufru atď. 

Dual Phase Steels (DP ocele) – špeciálne určené pre automobilový priemysel ako 

vysokopevné ocele. Sú určené predovšetkým na A,B,C,D stĺpiky, prahy dvier, výstuhy 

podláh, celé bočné rámy karosérii, výstuhy striech a iné. 

Twinning Induced PlasticitySteels (TWIP ocele) – novšie typy ultra pevných ocelí.   

Plechy z tejto ocele poskytujú vyššiu mieru bezpečnosti ako iné ocele a znižujú aj 

hmotnosť automobilu. Tiež je možné danú oceľ využiť pri výrobe B – stĺpikov či bočných 

výstuži konštrukcie. [17] 

 

Obrázok 11: Model karosérie automobilu Volvo V 70 [6]  
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8 Experiment 

8.1 Príprava experimentu  

Všetky strelecké skúšky prebehli na strelnici PATRIOT v Ostrave. Pre potreby 

overenia prieraznosti automobilových komponentov bol zostavený približný model vozidla 

Škoda Felícia (obr.12), ktorý pozostával z dverí, B- stĺpika a autosedačky, pričom bol 

kladený dôraz na čo najreálnejšie podmienky skutočného vozidla. Sedačka bola 

umiestnená od dverí vo vzdialenosti zodpovedajúcej skutočnej vzdialenosti vo vozidle. B- 

stĺpik bol na dvere pripevnený pomocou zámku na dverách a dvoch skrutkách v ráme okna 

dverí. 

 Pre porovnanie boli ešte použité dvere Opelu Vectra (Obr.13), ktoré boli čiastočne 

poškodené viď. obr. Uhly, pod ktorými sa na ciele strieľalo, sa vymeriavali pomocou 

vodováhy s uhlomerom. Pre potreby zachytenia letu strely a zásahu cieľa bola použitá 

vysokorýchlostná kamera Olympus i – SPEED 2.  Aby bola strelnica osvetlená  pre 

potreby kamery, boli použité štyri reflektory na osvetlenie cieľov. Za cieľ bolo umiestnené 

vrece naplnené pieskom z dôvodu snahy zachytiť strely, ktoré cieľom preniknú. 

 

     

                        Obrázok 12: Model Škoda Felícia [vlastný]                         Obrázok 13: Dvere Opelu Vectra [vlastný] 

8.2 Popis materiálov 

Po rozobratí jednotlivých autodielov boli podrobne zmerané hrúbky materiálov 

posuvným digitálnym meradlom a zaznamenané jednotlivé komponenty. Hodnoty 

namerané posuvným meradlom sa môžu čiastočne odlišovať od skutočnosti, pretože 

lisovaný plech nemá všade úplne rovnakú hrúbku a tiež farba a lak na plechoch karosérie  

pridávajú na celkovej hrúbke plechov. 

 



25 
 

Červené dvere Škody Felície 

Dvere pozostávajú z niekoľkých vrstiev materiálu. Povrchový lisovaný plech 

(obr.14) je z ocele typu (IF, BH), na jeho hornom okraji je lisovaný zosilnený plech typu 

(MART) a približne v strede je tyč upevnená dvoma skrutkami o bok dverí. Na vnútornom 

lisovanom oceľovom plechu (obr.15) typu (DDQ) je upevnený mechanizmus ovládania 

okna. Nachádzajú sa v ňom 4 otvory pre konštrukčné riešenia a odľahčenie váhy. Vnútorné 

obloženie dverí je z ľahkého plastikového materiálu, vytvarovaného do požadovaného 

tvaru potiahnutého textíliou. Slúži na odhlučnenie priestoru a estetický vzhľad vozidla. Na 

dverách je tiež pripevnený odkladací priestor na spodnej časti dverí v tvrdeného plastu. 

Obrázok 16 nám zobrazuje rám okna dverí aj s hrúbkami jednotlivých plechov. 

     

 Obrázok 14: Vonkajší plech dverí z vnútra [vlastný]                 Obrázok 15: Vnútorný plech dverí [vlastný] 

 

Tabuľka 2: Označenie a hrúbky jednotlivých plechov dverí Škody Felície [vlastná] 

povrchový plech [A] 0,89 mm vnútorný plech [B] 0,74 mm 

dvojitý plech pri zámku 

dverí [C] 
2, 42 mm 

oceľová výstuž pod oknom 

[D] 
1,01 mm 

dva plechy pri pántoch 

dverí [E] 

1,04 mm 

2,07 mm 
oceľová výstužová tyč  23,40  mm 

vnútorný obklad dverí [F] 3,23 mm   

 

 

Obrázok 16: Rám okna dverí [vlastný] 
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B- stĺpik Škody Felície 

B- stĺpik (obr.17) sa nachádza v strede vozidla, je bezpečnostným prvkom vo 

vozidle, ktorý chráni pri bočnom náraze. Je vyrobený z vysokopevnostnej ocele typu 

(TWIP, UHSS – B, Dp), tvoria ho tri oceľové U profily, pričom dva sú vzájomne spojené. 

B- stĺpik vznikne priložením U profilov oproti sebe a následne sú bodovo zvarené.  

 

Obrázok 17: B- stĺpik;  B- stĺpik pri pohľade v priečnom reze [vlastný] 

 

Autosedačka Škody Felície 

Autosedačka (obr.18) je vyrobená z pevného oceľového rámu, ktorý je v zadnej 

časti spojený pružinkami a drôtikmi, ktoré podopierajú penovú molitanovú výstelku celej 

autosedačky. Poťah autosedačky je vyrobený z pevnej látky a prišitý a pripevnený aj za 

pomoci drôtu o konštrukciu sedačky.   

 

Obrázok 18: Autosedačka  bez poťahu [vlastný] 
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Sivé dvere Opelu Vectra 

Dvere boli pred pokusom čiastočne rozobrané. Bola ponechaná celá oceľová časť 

a výstuže dverí. Prvý povrchový plech dverí (obr.19) je lisovaná oceľ typu (IF, BH).  

Z vnútornej strany je pri hornom okraji oceľová lisovaná výstuž typu (UHSS – B, TWIP, 

Dp), ktorá pokračuje do rámu okna. Približne v strede dverí je tenká výstuž z ocele 

(obr.22) prilepená penou a na boky dverí bodovo prizváraná. O 15 cm nižšie je prilepená 

štvorcová hliníková výstuž a na boky dverí prinitovaná o silné úchyty. Druhý plech 

(obr.20), tvoriaci vnútornú časť dverí,  je oceľ typu (DDQ). Jedná sa o lisovanú oceľ 

s otvormi pre konštrukčné riešenia a odľahčenie hmotnosti.  

      

 Obrázok 19: Vonkajší plech dverí z vnútra [vlastný]            Obrázok 20: Vnútorný plech dverí [vlastný] 

 

Tabuľka 3: Označenie a hrúbky jednotlivých plechov dverí Opel Vectra [vlastná] 

povrchový plech [G] 0,89 mm vnútorný plech  [H] 0,65 mm 

dvojitý plech pri zámku dverí 

[I] 
2,29 mm 

oceľová výstuž pod oknom 

[J] 
0,70 mm 

dvojitý plech pri pántoch dverí 

[K] 
2,79 mm oceľová výstuž [K] 0,69 mm 

 

 

       Obrázok 21: Rám okna dverí  [vlastný]         Obrázok 22: hliníková výstuž dverí [vlastný] 
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8.3 Zbraň 

Pri pokuse bola použitá dostupná zbraň SIG SAUER P226 X-FIVE (obr.23). Jedná 

sa o veľmi presnú zbraň s vynikajúcou vyváženosťou, ergonómiou držania 

a spoľahlivosťou. Je vytvorená na osvedčenej platforme P226. Dokáže držať sústrel do 2" 

na 45,72 m (50 yardov). [10] 

 

Obrázok 23: SIG SAUER P226 X-FIVE [vlastný] 

 

Tabuľka 4: Základné údaje o zbrani SIG SAUER P226 X-FIVE [10] 

Druh zbrane  samonabíjacia pištoľ 

Výrobca  SIG SAUER 

Kaliber 9 mm 

Kapacita zásobníka  19 ks 

Dĺžka hlavne  5 palcov, 127 mm 

Hmotnosť zbrane vrátane zásobníka 1306 g 

Mieridlá Stranové a výškové nastaviteľné  

Poistka obojstranná 

 

8.4 Strelivo  

Sellier a Bellot 9 mm LUGER 

Strela je celoplášťová s oloveným jadrom a plášťom z kovu. Pevná konštrukcia 

zabezpečuje nedeformovanie strely pri prelete telom a nepoškodzuje nadmerne tkanivo. 

Strela je s ogiválnou (hrotitou) prednou časťou. [13] 
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Obrázok 24: Obal a náboje Sellier a Bellot 9 mm LUGER [vlastný] 

 

Tabuľka 5: Základné údaje o strelive Sellier a Bellot 9 mm LUGER [13] 

Strela 

typ FMJ 

hmotnosť  
115 [grs] 

7,5 [g] 

materiál plášťa CuZn 30 

Náboj 
hmotnosť 12,15 [g] 

dĺžka 29,69 [mm] 

Rýchlosť [m/s] 

Energia [J] 

Energia [J] 

 
Vzdialenosť 0 m 390       Energia 0 m 570 

Vzdialenosť 25 m 357 Energia 25 m 478 

Vzdialenosť 50 m 327 Energia 50 m 400 

 

Sellier a Bellot 9 mm LUGER SUBSONIC 

Jedná sa o celoplášťovú strelu. Má olovené jadro pokryté kovovým plášťom. 

Vzhľadom na tuhú konštrukciu sa strela pri dopade na cieľ nedeformuje a hladko 

prechádza telom a neničí tkanivo. Strela je s ogiválnou (hrotitou) prednou časťou. V ďalšej 

časti práce bude strela Luger Subsonic označovaná písmenom „S“. [13] 

 

Obrázok 25: Obal a náboje Sellier a Bellot 9 mm LUGER SUBSONIC [vlastný] 

 



30 
 

Tabuľka 6: Základné údaje o strelive Sellier a Bellot 9 mm LUGER SUBSONIC [13] 

Strela 

Typ FMJ 

hmotnosť  140 [grs] 

9,0 [g] 

materiál plášťa CuZn 30 

Náboj Hmotnosť 13,30 [g] 

Dĺžka 27,00 [mm] 

Rýchlosť [m/s] 

Energia [J] 

Energia [J] 

 
Vzdialenosť 0 m 305 Energia 0 m 419 

Vzdialenosť 25 m 295 Energia 25 m 392 

Vzdialenosť 50 m 286 Energia 50 m 367 

 

8.5 Olympus i- SPEED 2 

I- SPEED 2 (obr.26) je vysokorýchlostná kamera, využiteľná pre požiadavky 

výskumu s rýchlosťou záznamu až 33 000 snímok za sekundu a tiež umožňuje okamžité 

prehrávanie a analýzu záznamu cez CDU (Controller Display Unit), ovládací display.  

 

Obrázok 26: Olympus i – SPEED 2 s príslušenstvom [9] 

 

Tabuľka 7: Základné technické údaje Olympusu i- SPEED 2 [7] 

Kamera 

Rozlíšenie 800 x 600 aktívnych bodov 

Prevádzkový režim Normálny; intervalové snímanie 

Max. počet snímok 33 000 fps/s 

Max. počet snímok pri plnom rozlíšení 1000 fps/s 

Min. počet snímok 0,0667 fps/s (4 snímky/s v inter. režime) 
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CDU 

Rozmery 267 x 210 x 43 

Obrazovka 8,4" LCD  

Váha 1,25 kg 

 

8.6 Priebeh experimentu 

Streľba na dvere prebiehala vo vzdialenosti 5 m (obr.27) z dôvodu čo najväčšieho 

účinku strely a taktiež polícia v reálnych zásahoch strieľa na vozidlo z čo najväčšej 

blízkosti z dôvodu ochrany ostatných účastníkov cestnej premávky, aj keď vzdialenosť 

streľby môže byť aj väčšia. Všetko závisí na okolnostiach jednotlivých prípadov zásahu.  

 

            Obrázok 27: Ukážka streľby na dvere Škoda Felícia [vlastný] 

 

Streľba na model Škody Felície prebehla v smere protipohybu automobilu pod troma 

uhlami: 30°, 55°, 70° (obr. 28). Najkolmejší zásah voči strelcovi predstavoval 30° uhol. 

Streľba predstavovala simuláciu policajta strieľajúceho na vozidlo prichádzajúce smerom 

k nemu. A tiež streľbu po smere jazdy,  kde B- stĺpik chránia zadné dvere. Ako prvá 

prebehla streľba pod uhlom 55°,  ktorý bol zvolený ako ideálny strelecký uhol voči cieľu. 

Ďalšie dva uhly slúžili na porovnanie výsledkov účinku striel. Celkom bolo na dvere 

vystrelených 25 striel: 17 striel typu 9 mm Luger a 8 striel typu 9 mm Luger Subsonic. 

Streľba bola rovnomerne rozdelená na celú plochu dverí. 
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Obrázok 28: Spôsob merania uhlov pri jednotlivých pokusoch [vlastný] 

Následná streľba na dvere Opelu Vectra prebehla v smere jazdy automobilu. Streľba 

prebehla pod dvoma uhlami: 55° a 70° (obr.29). Tieto uhly predstavujú najreálnejšie 

zásahy pri policajnej streľbe voči vozidlu. Streľba simulovala policajta strieľajúceho na 

unikajúce vozidlo prenasledované policajcou hliadkou,  prípadne policajta,  ktorého 

unikajúce vozidlo obieha. Celkom bolo na dvere vystrelých 22 striel: 12 striel typu 9 mm 

Luger a 10 striel typu 9 mm Luger Subsonic. Strely boli rozdelené po celej ploche dverí. 

 

Obrázok 29: Spôsob merania uhlov pre jednotlivé pokusy [vlastný]

 

Počas priebehu jednotlivých skúšok sa streľba natáčala aj pomocou 

vysokorýchlostnej kamery pri 800 resp. 1000 snímkach za sekundu, vo vzdialenosti cca 5m 

z dôvodu ochrany kamery pred odletujúcimi úlomkami, za účelom nasnímania letu strely 

a následného výpočtu jej rýchlosti.  Avšak pre nevyhovujúce svetelné podmienky nebolo 

možné dráhu letu strely nasnímať a následne ani vypočítať jej rýchlosť.  

Všetky obrázky pokusov boli zhotovené vlastnoručne pomocou fotoaparátu 

s kvalitou snímku 8 megapixlov.   
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Pokus č. 1 

Náboj 9 mm Luger Rozmery 1a 11,74 x 9,14 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 1d 15,77 x 9,94 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 30: Dráha strely zo zásahom sedačky; vstrelový a výstrelový otvor plechu A 

 

Obrázok 31: Vstrelový a výstrelový otvor  F; vstrelový otvor autosedačky 

Výsledok: Strela zasiahla A plech, ľahko ním prenikla, minula B plech a dvere opustila 

nad lakťovou opierkou. Autosedačku zasiahla v strede chrbtovej opierky a strela sa dostala 

až za cieľ. Mohla byť zachytená vo vreci s pieskom. Strela by veľmi vážne zranila osobu 

na sedačke.  

Pokus č. 2 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 2a 11,74 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 2d 17,24 x 10,21  mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmery 2f 19,9 x 12,28 mm 
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Obrázok 32: Dráha strely 9mm Luger s priestrelom autosedačky; vstrelový otvor plechu A 

 

Obrázok 33: Výstrelové otvory materiálov A,B,F 

Výsledok: Strela prenikla vonkajším aj vnútorným plechom dverí a vyšla  stredom 

lakťovej opierky dverí na čo zasiahla autosedačku v spodnej časti operadla a prenikla až za 

cieľ. Osoba sediaca na sedačke by mohla byť vážne zranená.    

Pokus č. 3 

Náboj 9 mm Luger Rozmery 3a 11,61 x 9,29 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 3d 14,28 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmer 3h 16,68 mm 

 

 

Obrázok 34: Vstrelový a výstrelový otvor plechu A; výstrelový otvor plechu B; výstrelový otvor plastu dverí 
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Obrázok 35: Dráha strely pri priestrele dverí a zásahu autosedačky; zásah konštrukcie autosedačky 

Výsledok: Strela prekonala oba plechy dverí, obklad dverí a odkladací priestor sedačky, 

následne zasiahla konštrukciu autosedačky v jej spodnej časti. Strela by priamo neohrozila 

pasažierov vozidla avšak odrazená strela by mohla predstavovať isté riziko zranenia. 

Pokus č. 4 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 4a  12,41 mm 

 

Uhol dopadu 55°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 36: Vstrelový a výstrelový otvor A; nástrel boku dverí; náboj 9 mm Luger 

Výsledok: Strela prenikla plechom A a následne zasiahla plech C a časť zámkového 

mechanizmu dverí. Tu strela plech výrazne nepoškodila. Strela by osoby vo vozidle 

neohrozila. 

Pokus č. 5 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 5a 24,50 x 15,13 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 5b 18,13 mm 

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 37: Strela čiastočne zastavená istiacou skrutkou; malé poškodenie B- stĺpiku; strela 9mm Luger SS 

Výsledok: Strela zasiahla rám okna dverí a bola zbrzdená skrutkou,  ktorá bola inštalovaná 

na uchytenie B- stĺpika. B- stĺpik bol poškodený len nepatrne. Strela by pre osoby v aute 

nepredstavovala riziko. 

Pokus č. 6 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 6a 12,09 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 6b 20,50 x 8,96 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 38: vstrelový a výstrelový otvor rámu okna; malé poškodenie B- stĺpika 

Výsledok: Strela zasiahla okraj rámu okna dverí, ktorým celkom prenikla a zasiahla B- 

stĺpik,  ktorý poškodila len minimálne. Strela by osoby vo vozidle neohrozila.  

Pokus č. 7 

Náboj 9 mm Luger Rozmery 7a 14,23 x 8,42 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 7b 14,28 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmery 7c 14,28 x 16,62 mm 
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Obrázok 39: vstrelový a výstrelový otvor rámu okna dverí; zástrel B- stĺpika 

Výsledok: Strela prenikla rámom okna dverí a prenikla pomerne hlboko do  B- stĺpika, 

avšak nespôsobila vážne škody. Strela by osoby vo vozidle neohrozila. 

Pokus č. 8 

Náboj 9 mm Luger S Rozmer 8a 9,27 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 8d 15,08 x 11,68 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmery 8f 28,30 x 10,42 mm 

 

 

Obrázok 40: Dráha strely 9 mm Luger pri zásahu boku sedačky 

 

Obrázok 41: Vstrelový otvor plechu A; výstrelový otvor plechu B; Výstrelový otvor obloženia F 
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Obrázok 42: Zástrel oceľového rámu autosedačky; zachytená strela 9 mm Luger Subsonic 

Výsledok: Strela zasiahla stred dverí, prešla nimi, vyšla na vrchu lakťovej opierky 

a zasiahla pravý bok autosedačky, pričom narazila do oceľovej konštrukcie sedačky 

a zachytila sa v nej. Osoba sediaca na tomto mieste by mohla utrpieť vážne poranenia. 

Pokus č. 9 

Náboj 9 mm Luger S Rozmer 9a 12,03 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 9d 12,00 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 43: Dráha strely medzi dverami a sedačkou; dráha strely v sedačke; vstrelový otvor plechu A 

 

Obrázok 44: Výstrelová strana materiálu F; čiastočný zásah plastu; náboj 9 mm Luger Subsonic 
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Výsledok: Strela prenikla prvým plechom, následne prerazila obloženie dverí, čiastočne 

zasiahla aj plastový odkladací priestor. Po zásahu autosedačky strela prenikla molitanom 

a zasiahla dva drôty upevňujúce poťah autosedačky. Tieto zásahy je vidieť ako zárezy na 

strele, tá následne uviazla v autosedačke. V prípade, že by na sedačke sedela osoba,  nie je 

vylúčené jej zranenie.   

 

Pokus č. 10 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 1Oa 11,28 x 9,45 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 10b 26,84 x 14,05 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 45: Vstrelový a výstrelový otvor rámu okna dverí; nástrel B- stĺpika 

Výsledok: Strela zasiahla rám okna dverí, ktorým prenikla a zasiahla B- stĺpik, ktorý 

mierne poškodila. Ako je vidieť na obr.45,  výstrelový otvor sa prekrýva s výstrelovým 

otvorom pokusu č. 15 a napriek tomu nedošlo k zásadnejšiemu poškodeniu B- stĺpika. 

Osoby vo vozidle by neboli v ohrození. 

 

Pokus č. 11 

Náboj 9 mm Luger SS Rozmer 11a 8,49 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 11b 16,98 mm 

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 46: Dráha strely prechádzajúca spätným zrkadlom; vstrelová a výstrelová strana zrkadla 

 Výsledok: Strela preletela spätným zrkadlom na dverách, preletela okienkom a zasiahla 

autosedačku v hornej časti operadla. Osoba sediaca na sedadle by mohla byť veľmi vážne 

zranená.   

Pokus č. 12 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 12a 20,35 x 10,15  mm 

 

Uhol dopadu 70° Rozmery 12d 16,98 x 12,14 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 47: Dráha strely zo zásahom do stredu sedačky; vstrelový otvor plechu A 

 

Obrázok 48: výstrelový otvor plechu A; výstrelový otvor obloženia dverí; plášť strely uviaznutý v sedačke 
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 Výsledok: Strela zasiahla horný stred dverí, zasiahla plech A, obloženie dverí a následne 

zasiahla stred operadla sedačky kde sa zachytil plášť strely. Osoba by po zásahu bola 

pravdepodobne vážne zranená.  

Pokus č. 13 je podobný pokusom č. 12 a 14. 

Pokus č. 14 

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 14a 17,57 x 11,34 mm 

 

Uhol dopadu 70° Rozmer 14d 19,20 x 10,70 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmery 14h 20,84 x 11,92 mm 

 

 

Obrázok 49: Dráha letu strely; Vstrelový a výstrelový otvor A plechu 

 

Obrázok 50: Vstreový a výstrelový otvor B plechu; výstrelový otvor odkladacieho priestoru 

Výsledok: Strela preletela oboma plechmi dverí a zasiahla tiež obloženie dverí 

a umelohmotný odkladací priestor dverí. Autosedačku zasiahla v jej sedacej časti, osoba, 

ktorá by sedela na mieste by mohla byť vážne zranená.  

Pokus č. 15 

Náboj 9 mm Luger Rozmery 15a 18,00 x 11,77 mm  

 

Uhol dopadu 70° Rozmery 15b 26,84 x 14,05 mm 

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 51: Vstrelový a výstrelový otvor rámu okna; nástrel B- stĺpika 

Výsledok: Strela zasiahla rám okna dverí z boku, pričom rozbila okienko. Strela stĺpik 

prestrelila a na B- stĺpiku následne vznikla ryha od strely. Stĺpik strelu bezpečne zachytil 

a strela  teda nepredstavuje nebezpečenstvo.   

Pokus č. 16 

Náboj 9 mm Luger Rozmery 16a 28,21 x 14,14 mm 

 

Uhol dopadu 55°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 52: Vstrelový a výstrelový otvor plechu A, nástel boku dverí 

Výsledok: Strela zasiahla dvere tesne nad zámkom, prenikla plechom A a vytvorila v ňom  

veľký vstrelný otvor. Následne zasiahla bok dverí pri zámku, kde vznikol nástrel však 

veľmi plytký bez väčšieho poškodenia. Strela pre osoby vo vozidle nepredstavuje 

nebezpečenstvo. 
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Pokus č. 17 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 17a 8,56mm 

 

Uhol dopadu 30°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 53: Dráha strely Luger; vstrelový a výstrelový otvor 

Výsledok: Strela prenikla plechom A dverí a opustila ich v tesnej blízkosti palubnej dosky. 

Strela môže ohroziť osoby nachádzajúce sa vo vozidle.   

Pokus č. 18 

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 18a 9,04 mm 

 

Uhol dopadu 30° Rozmery 18c 23,83 x 14,93 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmery 18e 60,66 x 7,57 mm 

 

 

Obrázok 54: Dráha letu strely; vstrelový otvor A plechu a F materiálu; výstrelový otvor krytu reproduktora  

Výsledok: Strela prešla dverami a pri opustení obloženia dverí zasiahla kryt reproduktora, 

ktorý vážne poničila. Osobe v aute by strela pravdepodobne zasiahla oblasť nôh. 

 

Pokus č. 19 je podobný pokusom č. 17 a 18. Pokus č.20 je podobný pokusom č. 21 a 22. 
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Pokus č. 21 

Náboj 9 mm Luger S Rozmer 21a 9,01 mm 

 

Uhol dopadu 30° Rozmer 21d 9,77 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmer 21f 10,27 mm 

 

 

Obrázok 55: Dráha letu strely vo vnútri a zvonku vozidla; vstrelový otvor A plechu 

 

Obrázok 56: Vstrelový a výstrelový otvor B plechu; výstrelový otvor F materiálu  

 

Výsledok: Strela do dverí prenikla v oblasti pod zámkom, prešla oboma plechmi dverí 

a zasiahla autosedačku v spodnej časti operadla. Osoba sediaca na sedačky by 

pravdepodobne utrpela vážne zranenia.  

Pokus č. 22 

Náboj 9 mm Luger S Rozmer 22 a 8,96 mm 

 

Uhol dopadu 30° Rozmer 22d 11,49 mm 

Vzdialenosť 5 m  Rozmer 22f 12,22mm 
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Obrázok 57: Dráha letu strely; Vstrelový a výstrelový otvor A plechu 

 

Obrázok 58: Výstrelové otvory B a F; zásah konštrukcie sedačky 

Výsledok: Strela prešla dverami a zasiahla konštrukciu autosedačky a následne sa odrazila. 

Na konštrukcii sedačky je jasne viditeľný šikmý nástrel. Odrazená strela by predstavovala 

pre pasažierov určité riziko. 

Pokus č. 23 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 23a 9,40 mm 

 

Uhol dopadu 30° Rozmery 23b 28,25 x 11,89 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 59: Dráha strely; vstrelový otvor rámu okna; výstrelový otvor rámu okna; zásah B- stĺpika 
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Výsledok: Strela zasiahla rám okna dverí, prenikla ním a následne zasiahla B- stĺpik. 

Strela v ňom vytvorila ryhu avšak do vnútra vozidla sa nedostala, a tak nepredstavuje 

nebezpečenstvo pre osoby v aute.  

Pokus č. 24 

Náboj 9 mm Luger Rozmer 24a 9,70 mm 

 

Uhol dopadu 30° Rozmer 24b 13,87 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Výsledok: Strela zasiahla dvere v bezprostrednej blízkosti zámku, prenikla cez ne 

a zasiahla okraj B- stĺpika, pričom ohla trojicu plechov vzájomne bodovo zvarených. Strela 

by už nemala predstavovať riziko pre osoby vo vozidle.  

Pokus č. 26  

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 26a 8,49 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 26d 22,21 x 21,32 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 60: Dráha strely 9mm Luger; vstrelový otvor plechu G  
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Obrázok 61: Výstrelový otvor plechu G a vstrelový a výstrelový otvor plechu H 

Výsledok: Strela, ktorá zasiahla dvere vedľa kľučky a prenikla cez oba plechy do interiéru 

vozidla, predstavuje riziko pre osoby vo vozidle.  

Pokus č. 27 

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 27a 8,49 mm 

 

Uhol dopadu 55°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 62: Vstrelová a výstrelová strana plechu G; nástrel plechu H 

Výsledok: Strela zasiahla stred dverí pričom prerazila A plech a prerazila aj oceľovú 

výstuž K, následne sa strela obtrela aj o vnútorný plech dverí. Strela predstavuje riziko pre 

osoby vo vozidle.  

Pokus č. 28 je podobný pokusom č. 27 a 26.  

Pokus č. 29 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 29a 16,93 x 11,65 mm 

 

Uhol dopadu 55°   

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 63: Vstrelová strana prvého plechu rámu okna; narušenie rámu okna  

 

Obrázok 64: Vypuklina plechu; ktorý  zastavil strelu; rám okna v priečnom reze  

Výsledok: Strela Luger zasiahla rám okna nad kľučkou dverí, prenikla dvoma vrstvami 

plechu a narušila bodový zvar stĺpiku (29d). Neprenikla však do interiéru vozidla 

a neohrozila by osoby vo vnútri vozidla. 

Pokus č. 30 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 30a 16,19 x 11,81 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 30c 18,16 x 14,01mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 65: Vstrelová a výstrelová strana plechu G; výstrelová strana plechu J 
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Výsledok: Strela prerazila G plech a následne vyhla J plech smerom dohora a prerazila ho. 

Strela by nemala predstavovať riziko pre osoby vo vozidle. 

Pokus č. 31 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 31a 13,93 x 10, 00 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmery 31d 28,21 x 9,51 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 66: Dráha strely; vstrelový otvor G plech; vstrelový a výstrelový otvor  H plechu 

Výsledok: Strela prenikla dverami auta, pričom čiastočne zasiahla aj hornú výstuž dverí J 

a pravdepodobne by zasiahla palubnú dosku. Riziko zranenia osôb v aute je malé.  

Pokus č. 32 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 32a 13,07 x 9,44mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 32c 13,41mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 67: Vstrelový a výtrelový otvor G plechu; vstrelový a výstrelový otvor H plechu 

Výsledok: Strela zasiahla stred dverí bližšie k pántom dverí, prenikla cez oba plechy dverí 

a strela by s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla palubnú dosku. Priame 

nebezpečenstvo strelou nehrozí, ale odraz strely by mohol znamenať riziko pre pasažierov.   

 

Pokusy č. 33 a 34 je podobné pokusom č. 36 a 37.  
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Pokus č. 35 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 35a 15,71 x 9,36mm 

 

Uhol dopadu 55°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 68: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu; nástrel rámu okna pri spätnom zrkadle 

Výsledok: Strela prešla povrchovým plechom, vyhla druhý plech, čím sa odklonila jemne 

nahor a rám okna strelu bezpečne zachytil bez významnejšieho poškodenia. Strela pre 

osoby v aute nepredstavuje riziko. 

Pokus č. 36 

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 36a 8,49 mm 

 

Uhol dopadu 70° Rozmer 36d 16,98 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 69: vstrelový otvor G plechu; vstrelový a výstrelový otvor H plechu 

Výsledok: Strela prenikla G plechom, a následne vytvorila v H plechu pomerne veľký 

priestrel, pritom čiastočne zasiahla aj vrchný výstužový plech dverí. Strela prenikla do 

interiéru vozidla a predstavuje pre osoby vo vozidle riziko. 
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Pokus č. 37 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 37a 19,69 x 10,47mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 70: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu; nástrel H plechu 

Výsledok: Strela prenikla oboma plechmi dverí a zasiahla by interiér automobilu,  pričom 

by ohrozila jeho pasažierov.  

Pokus č. 38 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 38a 26,89 x 12,74 mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 71: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu; zásah hliníkovej výstuže 

Výsledok: Strela prenikla len povrchovým plechom dverí a bola zastavená hliníkovou 

výstužou, ktorej nespôsobila takmer žiadne poškodenie. Strela by nepredstavovala riziko. 

 

Pokus č.39 je podobný ako pokus č. 41. 
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Pokus č. 40 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 40a 21,88 x 16,14mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 72: Nástrel strely z boku dverí 

Výsledok: Strela zasiahla okraj G plechu pričom ho ohla smerom do vnútra dverí 

a narazila na bočnú stranu dverí, kde vytvorila plytký nástrel. Strela by pasažierov 

automobilu neohrozila. 

Pokus č. 41 

Náboj 9 mm Luger  Rozmery 41a 31,52 x 14,80 mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 73: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu karosérie 

Výsledok: Strela prenikla do dverí na boku pod kľučkou, vytvorila veľký vstrelový otvor 

a prenikla dverami. Osoby vo vozidle by ohrozila. 
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Pokus č. 42 

Náboj 9 mm Luger  Rozmer 42a 9, 36 mm 

 

Uhol dopadu 70° Rozmer 42d 21,02  mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 74: Vstrelový a výstrelový otvor plechu G; nástrel H plechu 

Výsledok: Strela prenikla oboma plechmi dverí a ohrozila by posádku vozidla. 

Pokus č. 43 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 43a 26,09 x 12,09mm 

 

Uhol dopadu 70° Rozmery 43d 16,98x 11,62 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 75: Vstrelový otvor G plechu; zástrel bočného plechu dverí; strela zachytená v plechu 

Výsledok: Strela prenikla G plechom ľahko. Po náraze do boku dverí ale bola zastavená, 

pričom vytvorila trhlinu, v ktorej uviazla. Na strele pekne vidieť tendenciu jadra akoby 

„vytiecť“ z plášťa strely. Strela by nepredstavovala riziko pre osoby vo vozidle. 

Pokus č. 44 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 44a 14,49 x 9,52mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 76: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu, nástrel boku dverí 

Výsledok: Strela ľahko  prenikla prvým plechom, ale náraz do plechu boku dverí strelu 

zastavil. Na mieste vznikol viditeľný zástrel. Osoby v aute by touto strelou neboli 

v ohrození. 

Pokus č. 45 

Náboj 9 mm Luger S Rozmer 42a 8,49 mm 

 

Uhol dopadu 55° Rozmer 42d 16,98 mm 

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 77: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu; odtlačok strely v hliníkovej výstuži 

Výsledok: Strela rovnako ako v prípade č.38 nepredstavuje riziko pre osoby, pretože bola 

zastavená hliníkovou výstužou dverí.  

Pokus č. 46 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 46a 20,79 x 11,33mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    
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Obrázok 78: Vstrelový a výstrelový otvor G plechu, nástrel H plechu 

Výsledok: Strela zasiahla G plech a čiastočne aj H plech, pričom dvere prestrelila. Strela 

by pre posádku predstavovala určité riziko. 

Pokus č. 47 

Náboj 9 mm Luger S Rozmery 46a 20,79 x 11,33mm 

 

Uhol dopadu 70°   

Vzdialenosť 5 m    

 

 

Obrázok 79: Výstrelový otvor G plechu a nástrel držiaka výstuže; oder držiaku výstuže 

Výsledok: Strela prerazila G plech, následne zasiahla držiak výstuže a ohla výstužový 

plech. Držiak výrazne pozmenil dráhu strela, tá sa po ňom zošuchla ale dvere neprerazila. 

Strela pre osoby vo vozidle nepredstavuje riziko  
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8.7 Výsledky skúšok 

Obrázok č.80 nám znázorňuje úspešné (žltá značka) a neúspešné (zelená značka) 

priestrely pod troma rôznymi uhlami striel Luger a Luger Subsonic, zostavou 

napodobňujúcou reálny automobil Škoda Felícia. Modrá značka znázorňuje neúspešný 

pokus, pričom strela zasiahla materiál,  ktorý slúžil ako podporná konštrukcia. Z celkové 

počtu 24 striel bolo 15 úspešných prierazov modelom, z toho vyplýva, že strela takéhoto 

pokusu by prenikla do interiéru automobilu. Ochranu pred priestrelom poskytuje 

predovšetkým oblasť okraja dverí, ktoré prekrývajú B- stĺpik.  

 

Obrázok 80: Grafické znázornenie zásahov dverí Škody Felície [vlastný] 

 

Skúšky preukázali vysokú prieraznosť oboch typov striel voči dverám modelu Škoda 

Felícia. Z 24 pokusov dverami preniklo 22 striel.  Len dve strely  pokusov č. 4 a 16 boli 

zastavené vo vnútri dverí. Obe strely zasiahli dvere v blízkosti zámku dverí, kde je 

konštrukcia dverí silná. Ostatné strely prenikli dverami ľahko. V žiadnom z pokusov sa 

nepodarilo priamo zasiahnuť výstuž dverí Škoda Felícia, čo by pravdepodobne viedlo 

k výraznejšej odolnosti dverí voči strele, ako sa to potvrdilo pri pokusoch s dverami Opelu 

Vectra. Pokusy č. 4 a 16 napovedajú, že vyššia odolnosť dverí voči prieraznosti je po 

bokoch dverí, kde sú plechy na seba vrstvené  a tým aj oveľa hrubšie a odolnejšie voči 

priestrelu.  

Pri skúškach sa B- stĺpik  modelu Škoda Felícia ukázal ako veľmi odolným voči 

obom typom striel. Celkovo bol stĺpik zasiahnutý siedmimi strelami predovšetkým 
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v hornej časti. Žiaden z pokusov neskončil úspešným priestrelom tejto časti automobilu. 

Z toho vyplýva  že B- stĺpik je neprierazný.  

 

 

 

Obrázok 81: zásahy striel do B- stĺpika [vlastný] 

Niektoré strely, ktorým sa podarilo prekonať dvere následne zasiahli autosedačku 

ktorá bola za nimi umiestnená. Celkovo sedačku zasiahlo 13 striel (obr.82), pričom len 2 

strely v nej uviazli.  

 

             Obrázok 82: Miesta zásahu autosedačky [vlastný] 

 

Strela pokusu č.8 zasiahla rám sedačky v ktorom uviazla,  a následná strela  č.9  

prešla sedacou časťou, zasiahla upevňovacie drôty a taktiež v sedačke uviazla.  Dve strely 

zasiahli rám sedačky v spodnej časti a odrazili sa od neho. Išlo o strely mierené blízko 
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prahu dverí. Na ráme autosedačky sa našla ešte jedna stopa po strele (Obrázok 83),  avšak 

nie je možné ju stotožniť s určitým pokusom. Z tohto vyplýva že rámová konštrukcia má 

vysokú odolnosť voči prieraznosti striel, avšak tvorí malú časť sedačky. Podstatná časť je 

tvorená molitanom ktorý má minimálnu odolnosť voči strelám. V molitane však bolo 

nájdených aj niekoľko fragmentov rozpadnutých striel (obr.84).   

 

Obrázok 83: Roztrhnutý rám sedačky po strele  [vlastný]   Obrázok 84: plášť strely uviaznutý v molitane [vlastný] 

 

Obrázok č.85 zobrazuje streľbu na dvere Opelu Vectra. Streľba, ako je vidieť na 

obr. ,prebiehala pod dvoma uhlami, pričom žlto označené strely dverami prenikli a zeleno 

označené strely dvere zastavili, prípadne zachytili.  

 

Obrázok 85: Grafické znázornenie zásahov sivých dverí [vlastný] 
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Celkovo bolo na dvere Opelu Vectra vystrelených 22 striel, z toho 9 dvere 

neprestrelilo. Môžeme teda usudzovať, že dvere majú lepšiu odolnosť priestrelu ako dvere 

Škody Felície. Zásluhu na tomto má aj už spomínaný fakt, že u týchto dverí sa podarilo 

niektorými strelami zasiahnuť výstuže dverí. Pokusy, ako napr. č. 38, 45, 47, zasiahli 

hliníkovú výstuž dverí, ktorá vykázala nulovú prieraznosť. Aj u týchto dvier platí, že 

vyššia odolnosť prierazu  je po okrajoch dverí, kde sú plechy výrazne silnejšie ako v strede 

dverí. 

 

U striel pri prechode oboma dvermi často dochádzalo k ich fragmentácii, čo 

dokazovalo veľa úlomkov zachytených medzi jednotlivými plechmi dverí (obr.88 ). Našlo 

sa veľa jadier striel, ktoré  boli  zvlečené zo svojich plášťov(obr.87). Vrece s pieskom 

zachytilo 4 strely (obr.86), z toho prvá je Luger Subsonic a ostatné klasické Lugery. Nie je 

možné jednoznačne určiť čísla pokusov z ktorého strely pochádzajú. 

 

Obrázok 86: Strely zachytené vo vreci s pieskom [vlastný]    Obrázok 87: jadrá striel zvlečené z plášťov [vlastný] 

 

Obrázok 88: Fragmenty striel zachytené  medzi plechmi jednotlivých dverí [vlastný] 
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9 Záver 

Táto diplomová práca sa zaoberala problematikou analýzy prieraznosti munície 

používanej Políciou Českej republiky voči vybraným dielom automobilu.  

Zo zistených pokusov vyplýva, že dvere ani autosedačka vozidla zväčša neodolajú   

nábojom používaných políciou Českej republiky. Všetko však závisí od materiálu, ktorý 

strele kladie odpor. Výstuž dverí však podľa zistených skutočností už dostatočnú ochranu 

pred priestrelom poskytuje. Obecne môžeme povedať, že najnižšiu odolnosť voči streľbe 

dvere vykazujú pri zásahoch v okolí ich stredu a naopak najväčšiu odolnosť majú na 

stranách a po bokoch.  

Naopak, B- stĺpik počas skúšok preukázal vynikajúcu prieraznú odolnosť voči strelám 

a nebol ani jedinou prestrelený. Vďačí za to pomerne robustnej konštrukcii a pevnosti 

určenej na zvládanie bočných nárazov do automobilu. 

Pri celkovom porovnaní oboch použitých nábojov, 9 mm Luger a 9 mm Luger 

Subsonic, nevykazuje ani jeden z nich lepšiu prieraznosť voči vybraným častiam 

automobilu. Rovnako tak streľba pod rôznymi uhlami nepridala komponentom na 

odolnosti voči priestrelu. Hlavnú úlohu zohral druh a predovšetkým hrúbka ocele.  Rozdiel 

bol v tom, že strely dopadajúce pod menším uhlom vytvárali oveľa menšie vstrelové 

a výstrelové otvory (podobné priemeru strely)  u všetkých materiálov, na rozdiel od striel 

s veľkým uhlom, ktoré niekedy vytvárali aj niekoľkonásobne väčšie otvory. Nebol však 

zistený fakt, že by strely pri vytváraní väčšieho otvoru stratili toľko energie, aby neboli 

schopné preniknúť celým  dielom karosérie.  

Zo štatistického pohľadu je prieraznosť dverí škoda Felícia na úrovni 92 %, pre 

porovnanie  je prieraznosť dverí Opelu  Vectra len 59 %. Prieraznosť B- stĺpika je 0% a u 

autosedačky je prieraznosť na úrovni skoro 67 %. Ak sa zameriame na osobu sediacu na 

autosedačke, zo 46 výstrelov by osobu určite zasiahlo 10 výstrelov, predovšetkým do 

oblasti brucha a hrude, čo predstavuje takmer 22 %. Do úvahy je potrebné vziať ešte strely, 

ktoré sa v interiéri odrazia, prípadne by zasiahli osobu bez zásahu autosedačky. Budeme 

predpokladať, že len každá tretia strela zasiahne osobu. Celková pravdepodobnosť zásahu 

osoby vo vozidle je v tomto prípade viac ako  35 %. 
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Zaujímavo vyznievajú ešte pravdepodobnosti zásahu pri streľbe po smere 

a v protismere jazdy vozidla. Pri streľbe po smere jazdy automobilu je celková 

pravdepodobnosť zásahu osoby necelých 20 %. Veľký nárast však nastáva pri streľbe 

v protismere jazdy automobilu. Tu je pravdepodobnosť zásahu až skoro 49 %. Tieto  

pravdepodobnosti sú len výsledkom tohto pokusu. Pre štatisticky významné výsledky by 

bolo potrebné použiť viac typov dverí a väčší počet striel.  

 

Vzhľadom na to, že jednotlivé automobilky vyrábajú aj svoje modelové rady 

automobilov vždy odlišne a inými materiálovými a technologickými prostriedkami, môžu 

sa zistené výsledky odlišovať vždy v závislosti na skúmanom modeli automobilu. 
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