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ANOTACE 

KOUBEK, Jiří. Posouzení odolnosti vybraných stavebních prvků proti průstřelu z ručních 

palných zbraní. Ostrava, 2012, 71 s. VŠB-TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

Tato práce je zaměřena na odolnost vybraných stavebních materiálů proti průstřelu 

ručními palnými zbraněmi. Odolnost byla zjišťována zkouškami, jejichž záznam je součástí 

práce. Posuzované materiály byly zvoleny s přihlédnutím k jejich rozšíření na území České 

republiky. Také zkušební zbraně a střelivo bylo vybráno podle jeho rozšíření a využití 

u bezpečnostních složek a civilních střelců.   

V práci jsou krátce popsány vybrané materiály a zkušební metodika, převzatá z normy 

ČSN 39 5360. Stručně je popsáno použité střelivo a zbraně. Výsledky zkoušek jsou 

fotograficky zadokumentovány a shrnuty v tabulce. Na závěr je provedeno vyhodnocení 

zkoušek. 

 

Klíčová slova: Stavební materiál, odolnost, průstřel, střelivo 

  

ANOTATION 

KOUBEK, Jiří. Assessment of rezistance of selected structural elements against the 

penetration of small arms. Ostrava, 2012, 71 p. VŠB-TU Ostrava.Faculty of Safety 

Engineering. Supervision of the diploma thesis Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

This thesis is focus on rezistance  of the selected building materials against the 

penetration of small arms. The rezistance was investigate by examinations, the record of them 

is attach to the thesis. The assesmented materials were choose by extansions of them in the 

Czech Republic. Also the probationary small arms and ammunition were choose by 

extansions and use it by the Safety Service and civil shooters.   

In the thesis are shortly describe selected materials and probationary metodic, which was 

taken from the standard ČSN 39 5360. Used ammo and guns are describe briefly. Results are 

photographically documented and summarized in the table. The evaluation of test is at the end 

of the thesis.  

 

Keywords: Building materials, Rezistance, Penetration, Ammunition   
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Úvod 

 Případy použití střelné zbraně občany a příslušníky bezpečnostních sborů jsou vždy 

provázeny nebezpečím ohrožení nezúčastněných osob. Nejedná se pouze o tzv. zbloudilé 

střely, ale také o možnost zasažení osoby kryté překážkou. Přestože by držitel střelné zbraně 

(a zejména zbraně palné) měl mít alespoň hrubou představu o jejím výkonu, přesnějších 

informací o potenciálu vypálené střely je minimum. Také informací o odolnosti potenciálního 

krytu není mnoho.  

Jedním z nejdostupnějších krytů jsou stavební prvky, konkrétně zdi budov. Ačkoli jsou 

fyzikální a fyzikálně-technické vlastnosti zdí a stavebních materiálů, ze kterých jsou zdi 

vytvořeny, dobře známy, informace o jejich odolnosti proti střelám ručních palných zbraní je 

minimum.  

Cílem této práce je poskytnou přibližnou představu o odolnosti stavebních prvků proti 

průstřelu a vytvořit tak základ pro možné další bádání v této oblasti. Nejjednodušším 

způsobem jak získat potřebné údaje je zkušební experiment. Pro zachování přehlednosti 

a konzistence práce byly za posuzovaný stavební prvek vybrány zdi o různé tloušťce 

z konkrétních stavebních materiálů. Zkušebním předmětem byly střely běžných nábojů do 

ručních palných zbraní.   
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1 Rešerše použité literatury 

Při řešení dané problematiky byly využity zejména tyto publikace:  

 

Česká technická norma. ČSN 39 5360 : Zkoušky odolnosti ochranných prostředků. 

Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky 

a zkoušky. Praha : Český normalizační institut, 1. 1. 1996. 16 s. 

Norma řeší metodiku zkoušení balisticky odolných materiálů průstřelem palnou zbraní 

a probodnutí definovaným předmětem a jejich zařazení do příslušné třídy. 

 

KNEUBUEHL, Beat P. Balistika: Střely, přesnost střelby, účinek. 1. vydání. FINIDR, 

s.r.o. Český Těšín: NAŠE VOJSKO Praha, 1994. ISBN 80-206-0749-8. 

Kniha věnovaná balistice a problematice střelby, účinku různých druhů střel, konstrukci 

nábojů a střel a fyzikálním základům střelby a pohybu střel. 

 

KOMENDA, Jan. Střelivo loveckých, sportovních a obranných zbraní. dotisk 1. vydání. 

Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1254-0. 

Skriptum pojednávající o střelivu ručních palných zbraní, jeho rozdělení, vývoji, 

konstrukci a požadavcích na ně. 

 

PLANKA, Bohumil a kolektiv. Kriminalistická balistika. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-036-9. 

Publikace věnovaná kriminalistické balistice, její historii a současnosti, především na 

našem území. V knize je rozsáhlá kapitola věnována střelivu a účinkům střel na různé cíle. 
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2 Materiály vybrané ke zkouškám 

S přihlédnutím k současným trendům ve stavebnictví a zástavbě na území ČR byly ke 

zkouškám vybrány: pórobetonové tvárnice YTONG (dále jen tvárnice YTONG), cihlové 

tvárnice typu POROTHERM-HELUZ (dále jen tvárnice POROTHERM-HELUZ) a cihly plné 

pálené (dále jen cihla pálená).  

2.1 Tvárnice YTONG 

Tvárnice YTONG tvoří dnes jeden z nejrozšířenějších stavebních materiálů na našem 

území. Základní surovinou pro jeho výrobu je písek. Ten se po namletí mísí s dalšími 

přísadami – vápnem, cementem, vodou a kypřící látkou. Díky ní získá výsledný produkt 

pórovitou strukturu. Po ztuhnutí se polotovar nařeže na požadované rozměry a vytvrdí vodní 

parou o teplotě 200°C. Z 1m3 surovin se vyrobí až 5m3 YTONGU. 

Díky pórům má výsledný produkt dobré tepelně izolační vlastnosti. Na trhu je k dostání 

ve formě tvárnic různých rozměrů. Tyto se při stavbě spojují pomocí lepidla.  

Pro zkoušky byla zvolena tvárnice „P6-650“ o rozměrech 499x249x200mm. 

Vlastnosti materiálu: 

součinitel prostupu tepla: 0,7 W/m2K 

požární odolnost REIW: 180 

pevnost v tlaku dle EN 772-1: 6 N/mm2 

objemová hmotnost v suchém stavu: 650 kg/m3  

 

2.2 Tvárnice POROTHERM-HELUZ 

Tvárnice POROTHERM-HELUZ jsou dalším oblíbeným stavebním materiálem u nás. 

Základní surovinou pro výrobu je cihlářská hlína. Ta se navlhčí a smísí s dalšími složkami. 

Vzniklá hmota se protlačuje skrz matrici a vznikají tak charakteristické tvárnice s dutinami 

různých tvarů (podle matrice, každý výrobce používá jinou). Tvárnice se poté suší a nakonec 

vypalují v peci. 

Díky dutinám má výsledný produkt dobré tepelně izolační vlastnosti. Na trhu je k dostání 

ve formě tvárnic různých rozměrů. Tyto se při stavbě spojují pomocí lepidla nebo malty [6].  

Pro zkoušky byla zvolena tvárnice „HELUZ STI 30“ 247x300x249mm. 
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Vlastnosti materiálu [6]: 

součinitel prostupu tepla: 0,31 W/m2K 

požární odolnost REI: 90 

pevnost v tlaku dle EN 772-1: 8 N/mm2 

objemová hmotnost v suchém stavu: 620 kg/m3  

 

2.3 Cihla pálená 

Cihla pálená je jedním z nejstarších stavebních materiálů vůbec. Přestože se od ní 

upouští, pro její nevhodné tepelně izolační vlastnosti, stále je oblíbená pro výstavbu 

nebytových prostor, pilířů plotů, zídek apod. Základní surovinou pro výrobu je cihlářská 

hlína. Ta se navlhčí a smísí s dalšími složkami. Vzniklá hmota se protlačuje skrz matrici 

a následně krájí na požadovanou délku. Jednotlivé cihly se poté suší a nakonec vypalují 

v peci. Vznikají tak kompaktní bloky bez jakýchkoli dutin, proto má cihla nevhodné tepelně 

izolační vlastnosti [1].  

Pro zkoušky byla zvolena cihla „P15“ o rozměrech 290x140x65mm. 

Vlastnosti materiálu [1]: 

součinitel prostupu tepla: 1,82/2,87 W/m2K 

požární odolnost REI: 180D1 

pevnost v tlaku dle EN 772-1: 15,2 N/mm2 

objemová hmotnost v suchém stavu: 1900 kg/m3  
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3 Metodika zkoušení materiálů 

Pro zkoušení odolnosti stavebních hmot proti průstřelu byla použita modifikovaná 

metodika převzatá z normy ČSN EN 39 5360 [3].   

Vzorek byl pevně upnut v přípravku bez možnosti pohybu. Jednotlivé kusy (tvárnicové 

bloky, cihly) nebyly spojeny pojivem (maltou, lepidlem) ani opatřeny krycí vrstvou 

(omítkou).  

Střelba byla vedena na vzdálenost 10m v případě krátké palné zbraně (pistole) a 25m při 

dlouhé zbrani (pušce). Důvodem byla bezpečnost, aby nedošlo k ohrožení případnými 

odletujícími fragmenty. 

Zásahy šli kolmo na čelní plochu a do středu vzorku (v případě tvárnicových bloků do 

středu bloku). 

Vyhodnocení zkoušky bylo provedeno po každém zásahu. Při jasném výsledku se již ve 

zkouškách daného materiálu a stejného střeliva nepokračovalo. Jasným výsledkem byl 

průstřel nebo mělký zástřel (méně jak 2/3 tloušťky vzorku). Pokud výsledek nebyl jasný 

(hluboký zástřel, výtrž apod.) následovaly další zkušební výstřely. Ty byly vedeny tak, aby 

jednotlivé otvory postupně vytvořily vrcholy trojúhelníku o straně přibližně 150mm (jak 

předepisuje norma). 

Každý zásah byl zadokumentován. V případě zástřelu byla změřena jeho hloubka. 

Zařazení materiálu do příslušné TBO je na základě výsledků zkoušek, kdy daný materiál 

ještě odolá zásahu střely daného náboje. Protože je norma ČSN EN 39 5360 určena pro 

zkoušení balisticky odolných materiálů (neprůstřelných vest, štítů, hledí přileb apod.), je 

zařazení stavebních hmot do TBO pouze orientační.   
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4 Střelivo a zbraně použité při zkouškách 

Střelivo, jehož zásahům byl posuzovaný zkušební materiál vystaven, bylo zvoleno 

s přihlédnutím k normě ČSN EN 39 5360 (viz Tabulka 1) a také s ohledem na jeho rozšíření 

v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a mezi civilními střelci. Podobně i palné 

zbraně, ze kterých byla zkušební střelba vedena. 

Tabulka 1: Střelivo určené pro zkoušky podle ČSN EN 39 5360 [3] 

TBO Náboj Střela v2,5 (m/s) m (g) 

1 .22LR Pb/O 300±10 2,6 

2 9mm Luger FMJ/Pbj/O 410±10 8 

 CZ 7,62x25 FMJ/Pbj/O 470±10 5,5 

3 .357 Mag. FMJ/Pbj/KK 430±10 10,2 

 CZ 9mm Luger FMJ/Fej/O 440±10 6,45 

4 .44 Mag. FMJ/Pbj/KK 440±10 15,6 

 CZ 7,62x25 FMJ/Fej/O 550±10 5,5 

5 .223 Rem. FMJ/Pbj 920±10 4 

 CZ 7,62x39 FMJ/Fej 710±10 8 

6 7,62x51 FMJ/Pbj 830±10 9,5 

 CZ .223 Rem. FMJ/Fej 950±10 3,95 

7 7,62x51 FMJ/Fej 820±10 9,8 

 CZ 7,62x54R FMJ/Fej 860±10 9,75 

FMJ-celoplášťová střela, Pb-olověná střela, Pbj-olověné jádro, Fej-ocelové jádro,           

O-ogivální tvar střely, KK-střela tvaru komolého kužele, CZ-česká metodika 
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4.1 Střelivo použité při zkouškách 

Pro zkoušky byly vybrány puškové náboje .308 Winchester (dále jen .308Win) a 7,62x39 

a pistolový 9mm Luger. Přestože norma přesně stanoví střely, kterými mají být náboje 

osazeny, v případě této práce bylo spektrum typů střel rozšířeno. Ne všechny předepsané 

druhy střel jsou běžně k dostání a naopak některé běžně používané nejsou v normě 

zohledněny (např. lovecké střely) [3, 7, 8]. 

4.1.1 .308Win 

Náboj .308Win (Obr. 1) vznikl v polovině 20. století ve Spojených státech u firmy 

Winchester (odtud odvozen jeho název). Vojenským ekvivalentem je 7,62x51mm NATO. 

Náboj se v civilní sféře používá k loveckým a sportovním účelům a jako střelivo do kulometů, 

odstřelovačských a útočných pušek ve sféře vojenské a policejní [7, 8]. 

 

 
Obr. 1: Náboj .308Win s různými druhy střel [12] 

V normě ČSN EN 39 5360 je tento náboj určen pro zkoušky nejodolnějších materiálů 

(TBO 6 a 7).  

Český výrobce střeliva, společnost Sellier & Bellot, jej nabízí osazený 6 druhy střel. Pro 

zkoušky stavebních prvků byly zvoleny střely typu FMJ (o hmotnosti 9,55g) a SPCE 

(o hmotnosti 9,7g). V Tabulce 2 jsou uvedeny orientační údaje zkušebních nábojů převzaté 

z katalogu společnosti Sellier & Bellot. Přesné počáteční rychlosti jsou v Tabulce 5 [12, 13]. 

Tabulka 2: Katalogové údaje náboje .308Win od firmy Sellier & Bellot [12] 

Druh  

střely 

Hmotnost 

střely (g) 

Hmotnost 

náboje (g) 

Délka 

náboje (mm) 

Rychlost 

v0 (m/s) 

Energie  

E0 (J) 

Délka hlavně 

(mm) 

SPCE 9,7g 24g 68mm 840m/s 3422J 600mm 

FMJ 9,55g 23,5g 70,8mm 856m/s 3499J 600mm 

  

Kinetická energie tohoto náboje je srovnatelná (± několik set Joulů) s náboji 30-06 

Springfield, 7,62x54R, 8x57… [8, 12]. 
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Střela FMJ (Full Metal Jacket, český akronym: celoplášťová, viz Obr. 2) se používá ke 

sportovní střelbě a služebním účelům. Při zásahu měkkého síle nedochází k její deformaci 

a střela tak zajišťuje hladký průstřel bez většího předání energie cíli. Skládá se z olověného 

jádra překrytého kovovým pláštěm (nejčastěji slitinou mědi) [7, 8, 13]. 

 
Obr. 2: Střela FMJ [13] 

Střela SPCE (Soft Point Cutter Edge, český akronym: poloplášťová s prosekávací 

(střižnou) hranou, viz Obr. 3) se používá k lovu. Při zásahu měkkého cíle se přední část střely 

deformuje a předává tak značnou část energie cíli. Skládá se z olověného jádra z větší části 

překrytého kovovým pláštěm (nejčastěji slitinou mědi). Prosekávací (střižná) hrana zajišťuje 

lepší spojení jádra a pláště [7, 8, 13]. 

 
Obr. 3: Střela SPCE [13] 
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4.1.2 7,62x39 

Náboj 7,62x39 (též 7,62mm vz. 43, 7,62mm Kalašnikov, viz Obr. 4) vznikl ve 40. letech 

20. století v tehdejším Sovětském svazu pro nově zaváděnou samonabíjecí pušku SKS 

a později útočnou pušku AK-47. Po vzniku Varšavské smlouvy se stal i standardním 

pěchotním nábojem armád členských států. Jedná se o celosvětově rozšířený náboj a v České 

republice je populární díky množství sportovních a služebních zbraní, které tento náboj 

používají  [7, 8]. 

 
Obr. 4: Náboj 7,62x39 [12] 

V normě ČSN EN 39 5360 je tento náboj určen pro zkoušky materiálů střední odolnosti 

(TBO 5).  

Český výrobce střeliva, společnost Sellier & Bellot, ho nabízí osazený 2 typy střel. Pro 

zkoušky stavebních prvků byl ovšem zvolen původně vojenský náboj uvolněný pro civilní trh. 

Ten je osazen střelou typu FMJ (o hmotnosti 8g) se železným jádrem. Oproti olověnému jádru 

železné nevykazuje vyšší průbojný účinek a nelze ho zaměňovat za průbojné střelivo 

s ocelovým jádrem. V Tabulce 3 jsou uvedeny orientační údaje civilního náboje převzaté 

z katalogu společnosti Sellier & Bellot. Přesné počáteční rychlosti jsou v Tabulce 5 [8, 12]. 

 

 

Tabulka 3: Katalogové údaje náboje 7,62x39 od firmy Sellier & Bellot [12] 

Druh  

střely 

Hmotnost 

střely (g) 

Hmotnost 

náboje (g) 

Délka 

náboje (mm) 

Rychlost 

v0 (m/s) 

Energie  

E0 (J) 

Délka hlavně 

(mm) 

FMJ 8g 17,5g 56mm 738m/s 2179J 600mm 
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4.1.3 9mm Luger 

Náboj 9mm Luger (též 9x19, 9mm Para, 9mm Parabelum, viz Obr. 5) vytvořil na počátku 

20. století Georg Luger pro svou samonabíjecí pistoli P08. V obou světových válkách byl 

standardním pistolovým a samopalovým nábojem německé armády a po vzniku NATO se stal 

i standardním nábojem armád členských států. V současné době se jedná o nejrozšířenější 

náboj na celém světě, ve výzbroji ho má většina ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, také 

jeho pozice na civilním trhu je bezkonkurenční. Je vyráběn všemi významnými muničkami 

v bezpočtu modifikací. V České republice je zaveden, mimo jiné, u Armády ČR a Policie ČR 

[8].  

 
Obr. 5: Náboj 9mm Luger [14] 

V normě ČSN EN 39 5360 je tento náboj určen pro zkoušky materiálů nižší odolnosti 

(TBO 2 a 3).  

Český výrobce střeliva, společnost Sellier & Bellot, ho nabízí v několika variantách 

a s různými druhy střel. Pro zkoušky stavebních prvků byly zvoleny střely typu FMJ 

(o hmotnosti 7,5g) a TFMJ (o hmotnosti 8g, viz Obr. 6) a náboj 9mm Luger Sub brazilského 

výrobce Magtech se střelou FMC-FLAT (viz Obr. 7). V Tabulce 4 jsou uvedeny orientační 

údaje zkušebních nábojů převzaté z katalogu společnosti Sellier & Bellot. Přesné počáteční 

rychlosti jsou v Tabulce 5 [14]. 

 
Obr. 6: Střely náboje 9mm Luger (uprostřed řez střelou FMJ, vpravo TFMJ) [15] 
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Obr. 7: Střela FMC-FLAT a její řez [9] 

FMJ je běžná celoplášťová střela skládající se z olověného jádra a kovového pláště 

(slitina mědi) [15].  

Střela TFMJ je stejné konstrukce, ale plášť zakrývá i její dno. Snahou je snížit 

ekologickou zátěž a zmenšit množství uvolňovaného olova [15].  

Střela FMC-FLAT je taktéž celoplášťová střela, avšak je těžší a má tvar komolého kužele 

[9].  

„Sub“ u náboje brazilského výrobce značí podzvukovou rychlost střely (použití ve 

zbraních s tlumičem hluku výstřelu) [8, 9]. 

Tabulka 4: Katalogové údaje 9mm Luger [9, 14] 

Druh  

střely 

Hmotnost 

střely (g) 

Hmotnost 

náboje (g) 

Délka 

náboje (mm) 

Rychlost 

v0 (m/s) 

Energie  

E0 (J) 

Délka hlavně 

(mm) 

FMJ 7,5 12,15 29,69 390 570 150 

TFMJ 8 12,65 29,69 360 518 150 

FMC-FLAT 9,53 - - 302 434 - 

 

4.1.4 Rychlosti a energie zkušebních nábojů 

V tabulce níže jsou uvedeny výsledky z měření počátečních rychlostí nábojů použitých 

při zkouškách. Měření proběhlo ve vzdálenosti 2,5m od ústí hlavně. S každým druhem 

střeliva bylo uskutečněno 5 měření a pro výpočet kinetické energie střel byl stanoven 

aritmetický průměr vϕ naměřených hodnot. V Tabulce 6 jsou zaznamenány výsledné 

vϕ a kinetické energie Eϕ jednotlivých střel. 
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Tabulka 5: Rychlosti střel jednotlivých nábojů 

.308 Win FMJ: 
m= 9,55g 

1) 805,41 m/s 9mm Luger FMJ: 
m= 7,5g 

1) 353,64 m/s 
 

2) 801,21 m/s 
 

2) 357,79 m/s 
 

3) 797,92 m/s 
 

3) 367,92 m/s 
 

4) 796,02 m/s 
 

4) 360,87 m/s 
 

5) 806,82 m/s 
 

5) 360,59 m/s 
 

.308 Win SPCE: 
m= 9,7g 

1) 812,32 m/s 
 

9mm Luger TFMJ: 
m= 8g 

1) 340,11 m/s 
 

2) 806,64 m/s 
 

2) 339,41 m/s 
 

3) 809,47 m/s 
 

3) 335,41 m/s 
 

4) 808,05 m/s 
 

4) 337,35 m/s 
 

5) 807,70 m/s 
 

5) 345,59 m/s 
 

7,62x39: 
m= 8g 

1) 710,08 m/s 
 

9mm Luger Sub FMC-FLAT: 
m= 9,52g 

1) 312,38 m/s 
 

2) 709,81 m/s 
 

2) 319,63 m/s 
 

3) 714,76 m/s 
  

3) 318,72 m/s 
  

4) 714,06 m/s 
 

4) 316,32 m/s 
 

5) 714,62 m/s 
 

5) 319,63 m/s 
 

 

Tabulka 6: Charakteristické hodnoty střel jednotlivých nábojů 

Náboj m (g) vϕ (m/s) Eϕ (J) 

9mm Luger FMJ 7,5 360,16 486,43  

9mm LugerTFMJ 8 339,51 461,06 

9mm Luger Sub FMC-FLAT 9,52 317,33 479,32 

7,62x39  8 712,66 2 031,54 

.308 Win SPCE 9,7 808,83 3 172,90 

.308 Win FMJ 9,55 801,47 3 067,24 

 

Protože, kromě náboje 7,62x39, nedosahují střely normou požadovaných rychlostí (a tedy 

ani kinetických energií), lze určit TBO jednotlivých materiálů pouze orientačně. 
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4.2 Zbraně použité při zkouškách 

S ohledem na zaměření práce, byly ke zkouškám využity především služební zbraně. 

Rozhodujícím faktorem byl použitý náboj. Z dlouhých zbraní se jedná o samonabíjecí pušku 

L1A1 a samonabíjecí pušku CZ 858 Tactical, z krátkých zbraní byla použita samonabíjecí 

pistole USP-Expert. 

4.2.1 Samonabíjecí puška L1A1 

Puška L1A1 (též SLR 7,62mm L1A1, viz Obr. 8) byla za studené války zavedena po 30 

let v britské armádě. Jedná se o klon světoznámé belgické útočné pušky FAL společnosti FN. 

V současné době je již vyřazena z výzbroje britské armády a uvolněna pro civilní trh. Útočné 

pušky FAL byly ve výzbroji cca 90 armád světa a dodnes jsou jedněmi z nejrozšířenějších 

zbraní („Ta správná zbraň svobodného světa“) [10]. 

 
Obr. 8: SLR L1A1 [10] 

L1A1 je poloautomatickou palnou zbraní s odběrem plynů z hlavně, pálící z uzavřeného 

závěru, zásobovanou skříňovým dvouřadým zásobníkem s dvouřadým vyústěním a kapacitou 

10, 20 nebo 30 ran. Uzamčení závěru je realizováno vykývnutím zadního konce závorníku. 

Píst není spojen s nosičem závorníku a množství plynů působících na jeho čelo lze nastavit 

regulátorem [10]. 

Touto puškou byly provedeny zkoušky odolnosti materiálů proti náboji .308Win. 

Druh zbraně: Samonabíjecí puška 

Ráže: 7,62mm 

Náboj: .308Win 

Délka hlavně: 535mm 

Celková délka: 1 130mm 
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4.2.2 Samonabíjecí puška CZ 858 Tactical 

Samonabíjecí puška CZ 858 Tactical (viz Obr. 9) je civilní varianta československé 

útočné pušky Sa vz. 58, ta je stále ve výzbroji Armády ČR a SR.  

Jde o poloautomatickou palnou zbraň s odběrem plynů z hlavně, pálící z uzavřeného 

závěru, zásobovanou skříňovým dvouřadým zásobníkem s dvouřadým vyústěním a kapacitou 

30 ran. Uzamčení závěru je realizováno vykývnutím nesené závory. Píst není spojen 

s nosičem závorníku [4]. 

 

 
Obr. 9: CZ 858 Tactical [4] 

Touto puškou byly provedeny zkoušky odolnosti materiálů proti náboji 7,62x39. 

Druh zbraně: Samonabíjecí puška 

Ráže: 7,62mm 

Náboj: 7,62x39 

Délka hlavně: 390mm 

Celková délka: 845mm 
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4.2.3 Samonabíjecí pistole USP-Expert 

Samonabíjecí pistole USP-Expert, společnosti Heckler & Koch, je krátká palná zbraň 

určená pro sportovní, služební a obranné účely (viz Obr. 10). Některé její varianty jsou ve 

výzbroji zvláštních jednotek armád NATO. 

 
Obr. 10: USP-Expert [5] 

Jde o poloautomatickou palnou zbraň se závěrem uzamčeným nuceným vykývnutím 

zadní části hlavně, zásobovanou skříňovým dvouřadým zásobníkem s jednořadým vyústěním 

a kapacitou 15 ran. Uzamčení závěru je realizováno zadkem hlavně do výhozního okénka [5]. 

Druh zbraně: Samonabíjecí pistole 

Ráže: 9mm 

Náboj: 9mm Luger 

Délka hlavně: 108mm 

Celková délka: 195mm 
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5 Zkoušky vybraných materiálů 

V této kapitole jsou zaznamenány zkoušky výše popsaných materiálů. U každé je 

fotograficky zadokumentován vstupní otvor střely na čelní straně vzorku a zadní strana 

vzorku. V případě, že nedošlo k průstřelu, je výsledek zkoušky doplněn údajem o hloubce 

zástřelu. 

5.1 YTONG  

„P6-650“ 499x249x200mm 

 
Obr. 11: Vzorek materiálu YTONG tl. 200mm 

 

 

 
Obr. 12: Vzorek materiálu YTONG tl. 249mm 
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Zkouška č. 1: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 13: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 14: Výstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji .308Win
 se střelou FMJ 
 

 
Obr. 15: Průlet střely náboje .308Win zkušebním vzorkem 
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Zkouška č. 2: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 16: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 17: Výstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji .308Win
 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 3: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 18: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

  
Obr. 19: Výstupní otvor střely SPCE, náboj 
.308Win 

 
Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji .308Win
 se střelou SPCE 
 

 
Obr. 20: Výstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 
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Zkouška č. 4: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 21: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Obr. 22: Výstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji .308Win
 se střelou SPCE 
 

 
Obr. 23: Střelný kanál vytvořený střelou SPCE náboje .308Win 
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Zkouška č. 5: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: 9mm Luger 
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 24: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 25: Výstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm 
Luger 

Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger
 se střelou TFMJ 
 
Zkouška č. 6: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 26: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

 
Obr. 27: Výstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 
9mm Luger Sub 

Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger 
 Sub se střelou FMC-FLAT 
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Zkouška č. 7: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 28: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 29: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm 
Luger 

Výsledek: průstřel, materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger 
 se střelou FMJ 
 
Zkouška č. 8: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 30: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 31: Zadní strana vzorku po zásahu střelou TFMJ, 
náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 204mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 
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Zkouška č. 9: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

          
Obr. 32: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

      
Obr. 33: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 205mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 

 
Zkouška č. 10: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

                  
Obr. 34: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

         
Obr. 35: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 200mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 
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Zkouška č. 11: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 Obr. 36: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm 
Luger 

O
br. 37: Zadní strana vzorku po zásahu střelou TFMJ, náboj 
9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 217mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 

 
Zkouška č. 12: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

  
Obr. 38: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 
9mm Luger 

     
Obr. 39: Zadní strana vzorku po zásahu 
střelou TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 221mm s výtrží na zadní straně, za těchto podmínek materiál 
poskytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 
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Zkouška č. 13: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 40: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm 
Luger 

 
Obr. 41: Zadní strana vzorku po zásahu střelou TFMJ, 
náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 226mm s výtrží na zadní straně, za těchto podmínek 
materiál poskytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou 
TFMJ 

 

 
Obr. 42: Střely TFMJ ve zkušebním vzorku 
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Zkouška č. 14: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

       
Obr. 43: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

 
Obr. 44: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 220mm, za těchto podmínek materiál poskytuje dostatečnou 
ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
Zkouška č. 15: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

Výsledek: zástřel do hloubky 210mm s výtrží na zadní straně, za těchto podmínek materiál 
poskytuje dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

                      
Obr. 45: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm Luger 
Sub 

                      
Obr. 46: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger 
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Zkouška č. 16: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

                
Obr. 47: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

          
Obr. 48: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 211mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
Zkouška č. 17: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

          
Obr. 49: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

     
Obr. 50: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 208mm, za těchto podmínek materiál poskytuje dostatečnou 
ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 
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Zkouška č. 18: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

            
Obr. 51: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

       
Obr. 52: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 221mm, za těchto podmínek materiál poskytuje dostatečnou 
ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
Zkouška č. 19: 

Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

      
Obr. 53: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

                      
Obr. 54: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm 
Luger 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti 
náboji 9mm Luger se střelou FMJ 
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Zkouška č. 20: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

  
Obr. 55: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

        
Obr. 56: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm 
Luger 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 

 

Zkouška č. 21: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: 7,62x39 
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

        
Obr. 57: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

  
Obr. 58: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 21: 
Materiál: YTONG 
Tloušťka: 200 mm 
Náboj: 7,62x39 
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 59: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

 
Obr. 60: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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5.2 POROTHERM-HELUZ  

 
„HELUZ STI 30“ 247x300x249mm 
 

 
Obr. 61: Vzorek materiálu POROTHERM-HELUZ 
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Zkouška č. 1: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 62: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 63: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou FMJ 

 

 
Obr. 64: Vzorek po zásahu střelou FMJ, náboj .308Win 
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Zkouška č. 2: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 249 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 65: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Obr. 66: Výstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou SPCE 

 

 
Obr. 67: Vzorek po zásahu střelou SPCE, náboj .308Win 
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Zkouška č. 3: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 68: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

  
Obr. 69: Výstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou FMJ 

 

 
Obr. 70: Vzorek po zásahu střelou FMJ 
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Zkouška č. 4: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: .308Win 
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 71: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Obr. 72: Výstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou SPCE 

 

 
Obr. 73 Průlet střely náboje .308Win zkušebním vzorkem 
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Zkouška č. 5: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger 
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

       
Obr. 74: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

             
Obr. 75: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 200mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 

 
Zkouška č. 6: 

Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger 
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

     
Obr. 76: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 77: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 208mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 
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Zkouška č. 7: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger 
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 78: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 79: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 173mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 

 
 

 
Obr. 80: Střely TFMJ po zásahu zkušebního vzorku 
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Zkouška č. 8: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

                
Obr. 81: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

      
Obr. 82: Zadní stěna vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 226mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
 
Zkouška č. 9: 

Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

          
Obr. 83: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

         
Obr. 84: Zadní stěna vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 160mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 
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Zkouška č. 10: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

                   
Obr. 85: Vstupní otvor střely FMC-FLAT, náboj 9mm 
Luger Sub 

     
Obr. 86: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 230mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
 

 
Obr. 87: Střely FMC-FLAT po zásahu zkušebního vzorku 
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Zkouška č. 11: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

                     
Obr. 88: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

         
Obr. 89: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 98mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 12: 

Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 90: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

 
Obr. 91: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 95mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 
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Zkouška č. 13: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

            
Obr. 92: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm Luger 

         
Obr. 93: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 80mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 

 

 
Obr. 94: Zbytky střely FMJ po zásahu zkušebního vzorku 
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Zkouška č. 14: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

          
Obr. 95: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

 
Obr. 96: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 205mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 15: 

Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

                
Obr. 97: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

      
Obr. 98: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 207mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 16: 
Materiál: POROTHERM-HELUZ 
Tloušťka: 300 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

                    
Obr. 99: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

         
Obr. 100: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 183mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

5.3 Cihla plná 

 
„P15“ 290x140x65mm 
 

 
Obr. 101: Vzorek materiálu tl. 290mm 

 
 

 
Obr. 102: Vzorek materiálu tl. 140mm 
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Zkouška č. 1: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

         
Obr. 103: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 104: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 110mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou FMJ 

 
Obr. 105: Vzorek poškozený střelou FMJ, náboj .308Win 
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Obr. 106: Cihla poškozená střelou FMJ, náboj .308Win 

 
 
 
 
Zkouška č. 2: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

         
Obr. 107: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 108: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 130mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou FMJ 
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Zkouška č. 3: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 109: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win 

 
Obr. 110: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMJ, náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 90mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou FMJ 

 
 
Zkouška č. 4: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 111: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Obr. 112: Zadní strana vzorku po zásahu 
střelou SPCE, náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 40mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou SPCE 
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Zkouška č. 5: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

     
Obr. 113: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

 
Obr. 114: Zadní strana vzorku po zásahu střelou SPCE, 
náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 150mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou SPCE 

 
Zkouška č. 6: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

      
Obr. 115: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

    
Obr. 116: Zadní strana vzorku po zásahu střelou SPCE, 
náboj .308Win 

Výsledek: zástřel do hloubky 140mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji .308Win  se střelou SPCE 
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Zkouška č. 7: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

Obr. 117: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 
           

Obr. 118: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, 
náboj 7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 95mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 8: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

Obr. 119: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 Obr. 120: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, náboj 
7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 150mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 9: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 290 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

Obr. 121: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 Obr. 122: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, 
náboj 7,62x39 

Výsledek: zástřel do hloubky 114mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 

 
 
 

Obr. 123: Jádra střel FMJ, náboje 7,62x39 
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Obr. 124: Plášť střely FMJ, náboj 7,62x39 

 
Zkouška č. 10: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: FMJ, 9,55g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 Obr. 125: Vstupní otvor střely FMJ, náboj .308Win Obr. 126: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, 
náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou FMJ 
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Zkouška č. 11: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: .308Win  
Typ střely: SPCE, 9,7g 
Zbraň: Samonabíjecí puška L1A1 
Vzdálenost: 25m 

 Obr. 127: Vstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win Obr. 128: Výstupní otvor střely SPCE, náboj .308Win 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji .308Win se střelou SPCE 

 
Zkouška č. 12: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

 
Obr. 129: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

                     
Obr. 130: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, 
náboj 7,62x39 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu proti 
náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 13: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

Obr. 131: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 
                  
Obr. 132: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 14: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 7,62x39  
Typ střely: FMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí puška CZ 858 
Vzdálenost: 25m 

                
Obr. 133: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 
7,62x39 

Obr. 134: Výstupní otvor střely FMJ, náboj 7,62x39 

Výsledek: průstřel, za těchto podmínek materiál neposkytuje dostatečnou ochranu 
proti náboji 7,62x39 se střelou FMJ 
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Zkouška č. 15: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 135: Přední strana vzormu po zásahu střelou FMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 50mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 16: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 136: Přední strana vzormu po zásahu střelou FMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 38mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 
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Zkouška č. 17: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: FMJ, 7,5g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 137: Vstupní otvor střely FMJ, náboj 9mm 
Luger 

        
Obr. 138: Zadní strana vzorku po zásahu střelou FMJ, náboj 
9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 85mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou FMJ 

 
Zkouška č. 18: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 139: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm 
Luger 

                 
Obr. 140: Zadní strana vzorku po zásahu střelou TFMJ, 
náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 48mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 



56 

 

Zkouška č. 19: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 141: Vstupní otvor střely TFMJ, náboj 9mm Luger 

             
Obr. 142: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 34mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 

 
Zkouška č. 20: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger  
Typ střely: TFMJ, 8g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 143: Přední strana vzorku po zásahu střelou TFMJ, náboj 9mm Luger 

Výsledek: zástřel do hloubky 10mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger se střelou TFMJ 
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Zkouška č. 21: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

 
Obr. 144: Přední strana vzorku po zásahu střelou FMC-
FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

   
Obr. 145: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 48mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 
Zkouška č. 22: 

Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

       
Obr. 146: Přední strana vzorku po zásahu střelou FMC-
FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

 
Obr. 147: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 70mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 
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Zkouška č. 23: 
Materiál: Cihla pálená 
Tloušťka: 140 mm 
Náboj: 9mm Luger Sub 
Typ střely: FMC-FLAT, 9,52g 
Zbraň: Samonabíjecí pistole USP-Expert 
Vzdálenost: 10m 

             
Obr. 148: Přední strana vzorku po zásahu střelou FMC-
FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Obr. 149: Zadní strana vzorku po zásahu střelou 
FMC-FLAT, náboj 9mm Luger Sub 

Výsledek: zástřel do hloubky 56mm, za těchto podmínek materiál poskytuje 
dostatečnou ochranu proti náboji 9mm Luger Sub se střelou FMC-FLAT 

 

 
Obr. 150: Střely deformované po zásahu zkušebního vzorku 
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5.4 Tabulkový záznam výsledků zkoušek

  
.308Win 

FMJ 

 
.308Win 

SPCE 

 
7,62x39 

FMJ 

 
9mm 
Luger 
FMJ 

 
9mm 
Luger 
TFMJ 

9mm 
Luger 
Sub 

FMC-
FLAT 

 
YTONG  

tl. 200mm 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
YTONG  

tl. 249mm 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
POROTHERM-

HELUZ  
tl. 249mm 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
POROTHERM-

HELUZ  
tl. 300mm 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cihla pálená  

tl. 140mm  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cihla pálená 

tl. 290mm  

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

materiál odolá;  dojde k průstřelu; - nebylo zkoušeno  
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6 Vyhodnocení zkoušek 

Z posuzovaných stavebních materiálů vykázal největší odolnost vzorek cihly pálené 

tloušťky 290mm. Za zkušebních podmínek dokázal, jako jediný, zastavit střely náboje 

.308Win. Při zásahu střela pronikla přibližně do hloubky 150mm (poloviny tloušťky vzorku). 

Při pronikání zkoušeným materiálem došlo k její deformaci a oddělení pláště od jádra. 

Předanou energií (více jak 3 000J podle typu střely) byla zasažená cihla v podstatě rozbita. 

Tento vzorek také odolal střelám náboje 7,62x39. Zkoušky s nábojem 9mm Luger pozbyly po 

dosažených výsledcích smyslu a nebyly proto realizovány. 

Vzorek cihly pálené tloušťky 140mm je méně odolný. Sice dokáže zastavit střely náboje 

9mm Luger, ale už 7,62x39 jím projde. 

Tvárnice POROTHERM-HELUZ tloušťky 300mm neodolají pouze střelám .308Win. Jak 

je vidět na fotografiích, při průchodu projektilu dochází k masivnímu poškození celého 

tvárnicového bloku. Tento vzorek dokáže zastavit jak střely náboje 9mm Luger, tak i 7,62x39. 

Při průchodu materiálem dochází k jejich deformaci, oddělení pláště od jádra a v případě 

střely náboje 7,62x39, i k oddělení železného jádra. Toto se dostane zhruba do poloviny 

tloušťky vzorku. 

Nejmenší odolnost vykázaly vzorky tvárnice YTONG. Ty jsou spolehlivě prostřelovány 

jak střelami puškových nábojů, tak i střelou FMJ náboje 9mm Luger. Pouze vzorek tloušťky 

249mm dokáže za daných zkušebních podmínek odolat střelám TFMJ a FMC-FLAT náboje 

9mm Luger.      

 Pořadí zkoušených materiálů (od nejodolnějšího): cihla pálená (290mm), tvárnice 

POROTHERM-HELUZ (300mm), cihla pálená (140mm), tvárnice YTONG (249mm), 

tvárnice YTONG (200mm). 

V tomto hodnocení není zahrnuta tvárnice POROTHERM-HELUZ tloušťky 249mm. 

Jednalo se o 90° pootočenou tvárnici, v praxi se takto nepoužívá. Střely tedy materiálem 

procházely rovnoběžně s vnitřními žebry.  Byla zkoušena pouze s náboji .308Win 

a nevykázala vyšší odolnost než při tloušťce 300mm.    

Při orientačním zařazení zkoušených materiálů do TBO by byla do 2. třídy zařazena 

tvárnice YTONG obou zkoušených tloušťek. Tvárnice POROTHERM-HELUZ tloušťky 

300mm do 5. třídy. Cihla pálená tloušťky 140mm vykazuje odolnost pro zařazení v rozmezí 

2. – 4. třídy včetně (odolá střelám náboje 9mm Luger, ale střela 7,62 jí projde). Do nejvyšších 

TBO lze řadit cihlu pálenou tloušťky 290mm. 
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7 Závěr 

Z provedených zkoušek vyplývá, že dnes hojně používané stavební materiály (tvárnice 

YTONG, POROTHERM-HELUZ) neposkytují dostatečně spolehlivou ochranu proti střelám 

puškových nábojů ručních palných zbraní. Přestože je za běžné situace odolnost zvýšena 

omítkou, nelze spoléhat na neprůstřelnost takové překážky. U nás rozšířené lovecké náboje 

jsou výkonem přibližně shodné se zkušebním .308Win a překážku ze zkoušených materiálů 

(s výjimkou cihly pálené zděné na tloušťku 290mm) jimi lze prostřelit. Oblíbené sportovní 

zbraně založené na bázi útočných pušek Sa vz. 58, AK-47, M-14, FAL apod. bez větších 

obtíží prostřelí zeď z tvárnic YTONG i příčku z cihly pálené. Spolehlivou ochranu poskytují 

tyto materiály proti pistolovým a revolverovým nábojům standardních výkonů. Avšak již vůči 

nábojům kategorie „Magnum“ (dosahujících vyšších výkonů, např. .44Magnum, .454 Casull) 

a zakázanému střelivu (dle zákona o střelných zbraních a střelivu [2]) nemusejí být dostatečně 

odolné.  

Pro dosažení přesnějších výsledků by bylo třeba provést rozsáhlejší zkoušky s více 

náboji, větším množstvím stavebních materiálů a reálnějšími podmínkami např. spojení 

tvárnic lepidlem a jejich omítnutí.  
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9 Seznam zkratek 

CZ – Czech, české 

ČR – Česká republika 

E0 – kinetická energie střely na ústí hlavně 

Eϕ – kinetická energie vypočtená z průměrné rychlosti střel 

Fej – střela s ocelovým jádrem 

FMC-FLAT – celoplášťová střela tvaru komolého kužele 

FMJ – Full Metal Jacket, celoplášťová střela 

KK – střela tvaru komolého kužele 

m – hmotnost střely  

NATO – North Atlantic Treaty Organization, Organizace Severoatlantické smlouvy 

O-ogivální tvar střely 

Pb – olověná střela 

Pbj – střela s olověným jádrem 

REI – označení požární odolnosti (R - únosnost a stabilita, E - celistvost, I - izolační 

schopnost - mezní teplota na neohřívaném povrchu) 

REIW – označení požární odolnosti (R - únosnost a stabilita, E - celistvost, I - izolační 

schopnost - mezní teplota na neohřívaném povrchu, W – izolační schopnost - mezní hustota 

tepelného toku) 

SPCE – Soft Point Cutter Edge, poloplášťová střela s prosekávací (střižnou) hranou 

SR – Slovenská republika 

TFMJ – ekologická verze celoplášťové střely  

TBO – třída balistické odolnosti 

v0 – rychlost střely měřená na ústí hlavně (úsťová rychlost) 

v2,5 – rychlost střely měřená ve vzdálenosti 2,5m od ústí hlavně 

vϕ – průměrná rychlost střel 

 

 

 


