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Úvod
Tato skripta pojednávají ve třinácti kapitolách o relativně velmi široké problematice 

hlavňových palných zbraní a střelivu. Studentům a případně i dalším zájemcům tento studijní 
text umožní osvojit si základní poznatky o konstrukci, funkci a vlastnostech základních typů 
ručních hlavňových palných zbraní, jejich střelivu, zaměřovačích a balistice. Skripta rovněž 
obsahují základní informace o právním prostředí České republiky v oblasti zbraní a střeliva.   

První kapitola je zaměřena na klasifikaci ručních palných zbraní (dále jen zbraní) podle 
druhu, podle způsobu držení zbraně při střelbě, podle ráže, podle stupně automatizace a podle 
způsobu uzamčení nábojové komory. 

Druhá kapitola objasňuje základní terminologii v oblasti vybraných druhů zbraní – pistolí, 
pušek a brokovnic.

Třetí kapitola obsahuje základní terminologii v oblasti nábojů pro pistole, pušky a 
brokovnice. 

Čtvrtá kapitola definuje výstřel jako fyzikálně-chemický proces přeměny chemické 
energie střelného prachu v energii tepelnou, jejíž část se využije a přemění na kinetickou 
energii střely. V kapitole je uveden matematický model vnitřní balistiky, který předpokládá 
geometrické hoření prachové náplně.

Pátá kapitola objasňuje funkční cyklus zbraně, funkční diagram a kinematicko-
geometrický diagram.

Šestá kapitola přináší základní informace o konstrukci drážkovaných a brokovnicových 
hlavní s důrazem na jejich vývrt. 

Sedmá kapitola pojednává o závěrech zbraní. Obsahuje klasifikaci závěrů jednoranových, 
opakovacích, samonabíjecích a automatických zbraní. Podrobněji je objasněna konstrukce 
některých odsuvných závěrů, dále dynamického závěru, závěru brzděného pomocí 
převodového mechanismu a uzamčeného závěru otočného a přímoběžného u samonabíjecích 
a automatických zbraní.

Osmá kapitola objasňuje základy konstrukce systémů podávání nábojů, vytahovacích a 
vyhazovacích mechanismů, spoušťových a odpalovacích mechanismů. 

Devátá kapitola obsahuje klasifikaci zaměřovačů zbraní. V kapitole jsou objasněny 
základy konstrukce mechanických, kolimátorových a dalekohledových zaměřovačů.

Desátá kapitola pojednává o základech přechodové a vnější balistiky zbraní. Je objasněna 
úsťová charakteristika zbraně a matematický model pohybu střely v atmosféře.

Jedenáctá kapitola objasňuje základy terminální balistiky s důrazem na průbojný účinek 
střel. 

Dvanáctá kapitola objasňuje právní systém České republiky v oblasti zbraní a střeliva 
s důrazem na vysvětlení kategorizace zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu a jednotlivé druhy zakázaných zbraní, střeliva a doplňku zbraní.

Poslední třináctá kapitola obsahuje objasnění institutu zbrojních průkazů v České 
republice a průběh zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz.
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Děkuji tímto recenzentům skript za velmi pečlivé posouzení textu a neocenitelné rady a 
připomínky k jejich obsahu.

Brno, květen 2012 autor
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1	Základy	konstrukce	hlavňových	palných	zbraní
Předmětem našeho studia budou hlavňové palné zbraně, tj. střelné zbraně, u kterých je 

střela poháněna tlakem prachových plynů ve vývrtu hlavně (obr. 1.1).

Obr. 1.1 Hlavňová palná zbraň [7]

1.1	Klasifikace	hlavňových	palných	zbraní
Klasifikace hlavňových palných zbraní není jednoznačná, v naší i zahraniční literatuře 

můžeme objevit několik přístupů, které vyjadřují snahu o vytvoření teoreticky možné 
kombinace různých konstrukčních provedení a principů zbraní. Před každou klasifikací je 
nutné nejdříve zdůraznit kritérium členění zbraní [1-5], [9], [15], [25].

Nejdříve začleníme hlavňové palné zbraně do obecnějšího pojmu střelná zbraň podle 
kritéria druhu energie, která je využita k pohonu střely. Střelnou zbraní rozumíme zbraň, u 
které je její funkce charakterizována okamžitým uvolněním daného druhu energie při výstřelu 
- viz obr. 1.2.

Obr. 1.2 Členění střelných zbraní podle druhu energie použité k pohonu střely

Podle druhu energie můžeme střelné zbraně rozdělit na:

 palné zbraně, které využívají k pohonu střely chemicko-tepelnou přeměnu střeliviny 
(zvláštní pohonné hmoty), jejímž výsledkem je prudký vývin plynů,

 plynové zbraně, které využívají k pohonu střely vzduch nebo jiný plyn,
 mechanické zbraně, které využívají k pohonu střely mechanickou energii a 
 elektromagnetické zbraně, které využívají k pohonu elektromagnetické pole.

Palné a plynové zbraně, u kterých dochází k pohonu střely v uzavřeném proměnném 
objemu hlavně, nazýváme hlavňovými zbraněmi. 

Hlavňové palné zbraně (dále jen zbraně) můžeme členit podle řady kritérií, například 
podle druhu zbraně, podle způsobu držení zbraně při střelbě, podle ráže, podle stupně 
automatizace, podle způsobu uzamčení nábojové komory atd. V následujícím textu je 

Střelná zbraň

Palná zbraň Plynová zbraň Mechanická zbraň Elektromagnetická zbraň

vývrt hlavně

střela

prachové plyny
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objasněna klasifikace zbraní podle uvedených kritérií v souladu s klasifikací, kterou po roce 
2000 zpracoval prof. Fišer na Univerzitě obrany [1], [2] a [3]. 

Zvládnutí klasifikace zbraní je podmínkou pro správný základní popis konstrukce dané 
zbraně. Například zbraň CZ 75 B (obr. 1.3) charakterizujeme jako samonabíjecí pistoli (krátká 
zbraň) s uzamčeným závěrem, využívající pro svoji činnost impuls výstřelu. 

Obr. 1.3 Pistole CZ 75 B [www.czub.cz]

1.1.1	Klasifikace	zbraní	podle	druhu
Podle druhu můžeme zbraně rozdělit například na: 

 pistole, tj. krátké zbraně (viz následující podkapitola), které mají buď pevnou, nebo 
pohyblivou hlaveň s vývrtem, který obsahuje nábojovou komoru. Z hlediska konstrukce 
mohou být jednohlavňové i vícehlavňové, jednoranové, opakovací, samonabíjecí nebo i 
automatické; 

 revolvery, kterými jsou krátké zbraně s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými 
komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně; 

 pušky (také karabiny, útočné pušky, kulovnice, odstřelovací pušky), kterými jsou dlouhé 
zbraně s drážkovaným vývrtem. Z hlediska stupně automatizace mohou být jednoranové, 
opakovací, samonabíjecí nebo automatické;

 brokovnice, kterými jsou dlouhé i krátké zbraně s hladkým vývrtem s jednou nebo více 
brokovými hlavněmi;

 kombinované zbraně, tj. především lovecké zbraně se dvěma a více hlavněmi, které mají 
různý vývrt;

 samopaly, kterými jsou ruční automatické zbraně konstruované na pistolový náboj;
 osobní obranné zbraně (Personal Defence Weapon - PDW), kterými jsou ruční 

automatické zbraně konstruované na speciální náboj;
 kulomety, kterými jsou automatické zbraně používající výkonný puškový náboj nebo 

speciální velkorážový náboj. Z hlediska mobility jsou dnes kulomety přenosné nebo 
lafetované; 

 granátomety, kterými jsou speciální zbraně určené pro vymetení nebo vystřelení 
speciálních granátů. Z hlediska konstrukce mohou být ruční, podvěsné a lafetované; 

 minomety jsou speciální vojenské zbraně, které slouží k vystřelování dělostřeleckých min. 
Z hlediska mobility rozdělujeme minomety na přenosné, tažené a samohybné, z hlediska 
ráže na lehké, střední a těžké;
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 děla, které patří mezi nejvýkonnější vojenské zbraně. Například dle kritéria délky hlavně a 
způsobu střelby na cíl se dnes dělí na kanóny, houfnice a kanónové houfnice.

1.1.2	Klasifikace	zbraní	podle	způsobu	držení	zbraně	při	střelbě
Tento způsob členění je vlastně předurčen pouze pro ruční zbraně. Podle tohoto kritéria 

dělíme ruční zbraně na krátké zbraně a dlouhé zbraně [9].

Krátká zbraň je zbraň, jejíž konstrukce předpokládá střelbu za použití jedné ruky. Jedná se 
především o pistole a revolvery.

Dlouhá zbraň je zbraň, jejíž konstrukce předpokládá střelbu za použití obou rukou a 
zpravidla s opřením zbraně do ramene. Nejvhodnějším příkladem jsou pušky, brokovnice, 
kombinované zbraně, samopaly, PDW a přenosné kulomety.

Členění ručních zbraní na krátké a dlouhé je také použito například v zákoně 119/2001 Sb. 
o střelných zbraních a střelivu.    

1.1.3	Klasifikace	zbraní	podle	ráže
Pravděpodobně nejsložitější je členění zbraní podle ráže, protože je komplikováno dalším 

členěním na jednotlivé druhy zbraní. V armádách můžeme například použít základní členění 
na střelecké zbraně a dělostřelecké zbraně, kdy za hranici mezi nimi můžeme považovat ráži 
20 mm. 

Uvedená hranice je ovšem jen smluvní, obecně může platit například jen pro rozlišení 
mezi velkorážovým kulometem a malorážovým automatickým kanónem, ale nehodí se pro 
ostatní druhy zbraní (například pro pistole, revolvery, granátomety, brokovnice, minomety, 
ruční protitankové a protiletadlové zbraně atd.). 

Ve vojenské praxi tak mluvíme o velkorážových kulometech při ráži od 10 mm do 20 
mm, ale například při sportovní střelbě z pistole podle všeobecných pravidel sportovní 
střelecké činnosti Svazu branně technických sportů ČR je velkorážní pistolí krátká 
jednohlavňová, samonabíjecí zbraň, ráže 7,62 mm až 12 mm (podle ČSN 39 5002-1 jsou 
velkorážní pistole ráže 7,62 mm až 9,65 mm) atd.

1.1.4	Klasifikace	zbraní	podle	stupně	automatizace
Kritériem pro zařazení zbraně do některé z dále vyjmenovaných skupin je stupeň 

automatizace funkčního cyklu. Podle toho zbraně dělíme na:

 jednoranové a opakovací,
 částečně automatizované,
 samonabíjecí,
 automatické.

U jednoranových a opakovacích zbraní střelec zasouvá náboj ze zásobníku do nábojové 
komory a uzamyká závěr ručním ovládáním závěru. U starších zbraní jednoranových nebo 
zlamovacích brokovnic vloží nejprve náboj do nábojové komory a potom ručně uzavře a 
uzamkne závěr.

U částečně automatizovaných zbraní jsou přivedenou energií ovládány pouze některé 
úkony (otevírání závěru, vyhození nábojnice, napínání bicího mechanismu apod.). 

Samonabíjecí jsou zbraně, u kterých je automaticky uskutečněn celý funkční cyklus, 
kromě spuštění. Tato skupina je representována hlavně pistolemi a puškami, kde je po-
žadavek, aby střelec po každém výstřelu znovu zamířil.
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Automatické zbraně mají celý cyklus automatizován a zbraň střílí, dokud střelec neuvolní 
spoušť. Patří sem automatické pušky, samopaly, kulomety a automatické děla. Podle 
požadavků na přesnost a výkon jsou konstruovány buď pro střelbu z přední polohy závěru 
(uzavřený systém) nebo zadní polohy závěru (otevřený systém).

Spoušťový mechanismus u nich bývá upraven pro kombinovanou střelbu jednotlivými 
ranami a dávkami, případně omezenými dávkami [1].

1.1.5	Klasifikace	zbraní	podle	způsobu	uzamčení	nábojové	komory
Podle způsobu uzamčení nábojové komory, rozeznáváme zbraně se závěry neuzamčenými 

a uzamčenými [1].

V klasifikaci, kterou zavedl na Univerzitě obrany prof. Fišer, jsou částečně uzamčené 
závěry (polouzamčené, hybridní) zařazeny do jedné z uvedených skupin. Skutečně, při 
bližším zkoumání těchto závěrů zjistíme, že jde buď o závěry neuzamčené brzděné, nebo o 
závěry uzamčené. 

Velmi zjednodušeně můžeme uvést, že neuzamčený závěr uzavírá nábojovou komoru 
silou, která je tvořena vlastní setrvačností, silou předsuvné (vratné, hlavňové) pružiny, 
pasívními odpory a třením nábojnice v nábojové komoře (dosud skupina závěrů 
neuzamčených dynamických) nebo obdobných, u kterých je uzavírací síla ještě vhodným 
způsobem zvětšena. Jako názornou pomůcku si můžeme představit, že pro neuzamčený závěr 
platí, že od okamžiku pohybu střely v hlavni se začne opačným směrem pohybovat i 
neuzamčený závěr.  

Uzamčený závěr můžeme charakterizovat jako závěr, který uzavírá a uzamyká nábojovou 
komoru, a to nejméně po dobu pohybu střely v hlavni.
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2	Hlavní	části	hlavňových	palných	zbraní
V předchozí kapitole jsme uvedli několik způsobů klasifikace hlavňových palných zbraní 

(dále jen zbraní). Pro účely těchto skript objasníme základní terminologii v oblasti některých 
ručních zbraní – pistolí, pušek a brokovnic.

Pojem hlavní část zbraně může být definovaný z různých hledisek. Z hlediska zákona o 
střelných zbraních a střelivu (Z 119/2002 Sb.) jsou hlavními částmi střelných zbraní pouze 
hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo 
tělo a závěr. Toto „netechnické“ členění má za cíl v maximální možné míře znemožnit 
nelegální (neevidované) sestavení zbraně podléhající registraci z jednotlivých částí. 

Z hlediska konstrukce považujeme za hlavní části ty funkční části a mechanismy, které 
zabezpečí správnou funkci zbraně. Obecně se jedná o pouzdro zbraně (tělo, rám apod.), 
úplnou hlaveň, závěr, vratné, příp. i brzdící ústrojí, systém podávání nábojů, zasouvací, 
vytahovací a vyhazovací mechanismus, spoušťový a bicí (odpalovací) mechanismus, části 
sloužící k uchopení a ovládání zbraně a zaměřovač (u složitějších zbraní tzv. systém řízení 
palby). 

2.1	Pistole	a	jejich	hlavní	části
Pistole jsou krátké zbraně, které mají buď pevnou, nebo pohyblivou hlavní s vývrtem, 

která u palných zbraní obsahuje nábojovou komoru. Z hlediska konstrukce mohou být 
jednohlavňové i vícehlavňové, jednoranové, opakovací, samonabíjecí nebo i automatické. 
Uvedené členění se ovšem týká jen pistolí, které jsou hlavňovými palnými zbraněmi. Na obr. 
2.1 jsou znázorněny hlavní části pistole příp. jejich část.

Obr. 2.1 Hlavní části pistole [www.czub.cz]

mechanický zaměřovač -
muška, hledí, atd.

spoušťový mechanismus - spoušť, 
táhlo spouště s přerušovačem, 

záchyt kohoutu atd.

bicí mechanismus -
kohout, tyčka bicí

pružiny, bicí pružina, 
úderník se zápalníkem, 

atd.

rám (tělo) pistole 

vratné ústrojí - vratná pružina, 
vedení vratné pružiny)

závěr

hlaveň

systém podávání nábojů - zásobník, 
brzda zásobníku, atd.

vytahovací ústrojí -
vytahovač, atd.

vyhazovací ústrojí
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2.2	Pušky	a	jejich	hlavní	části
Pušky (také karabiny, útočné pušky, kulovnice, ostřelovací pušky) jsou dlouhé zbraně 

s drážkovaným vývrtem. 
Karabina je historický název pro zkrácenou (a i jinak upravenou) vojenskou nebo 

loveckou pušku. V současné době je termín karabina podstatně širší a zahrnuje rozsáhlou 
skupinu vojenských, policejních i loveckých zbraní na střelivo různého výkonu. Často se u 
vojenských zbraní používá jako synonymum pro útočnou pušku nebo jako označení zkrácené 
verze útočné pušky.

Útočná puška je historicky mladší název než je karabina a je určen pro druh vojenské 
dlouhé zbraně konstruované na náboj menší  balistické výkonnosti  než je klasický puškový 
náboj. Mezi nejznámější útočné pušky patří i československý 7,62 mm samopal vz. 58 (termín 
samopal je ovšem určen pro automatické zbraně na pistolový náboj).

Z hlediska stupně automatizace můžeme pušky rozdělit na jednoranové, opakovací, 
samonabíjecí nebo automatické. 

Pušky můžeme dělit také z hlediska účelu použití na lovecké, sportovní, vojenské a 
policejní. 

Například lovecké pušky (kulovnice) můžeme dále dělit podle počtu hlavní na 
jednohlavňové, dvouhlavňové, tříhlavňové a čtyřhlavňové. Dvojhlavňové a tříhlavňové pušky 
mají speciální názvy – dvoják (dvě kulové hlavně vedle sebe), kulová kozlice (dvě kulové 
hlavně nad sebou), kulový troják (tří kulové hlavně). 

Zvláštní skupinu dlouhých loveckých a sportovních zbraní představují malorážky, kterými 
jsou dlouhé zbraně s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže 5,6 mm (.22) s okrajovým 
zápalem.

Na obr. 2.2 jsou znázorněny základní části lovecké opakovací pušky se závěrem typu 
Mauser. 

Obr. 2.2 Hlavní části opakovací pušky [www.czub.cz]

bicí mechanismus -
úderník, pružina úderníku, atd.)

mechanický, příp i optický zaměřovač -
muška, hledí, chránítko mušky atd.

systém podávání nábojů - nábojová schránka, 
dno schránky, západka dna schránky atd.

závěr typu Mauser

pouzdro závěru (lůžko) 

spoušťový mechanismus - spoušť, 
páka spouště, páka napínáčku, stavěcí šroub 

napínáčku, záchyt úderníku atd.)

hlaveň

pažba úplná - pažba, botka, 
poutka řemene atd)
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2.3	Brokovnice	a	jejich	hlavní	části
Brokovnice jsou dlouhé i krátké zbraně s hladkým vývrtem, s jednou nebo více 

brokovými hlavněmi. S ohledem na konstrukci hlavně jsou určeny pro střelbu speciálními 
náboji pro brokové zbraně (náboj s hromadnou střelou – brokový náboj, náboj s jednotnou 
střelou pro brokové zbraně, speciální náboj pro brokové zbraně). 

Za základní dělení brokovnic můžeme považovat dělení dle počtu hlavní na: 

 Jednohlavňové brokovnice, které dále dělíme podle kritéria stupně automatizace 
funkčního cyklu na jednoranové, opakovací, samonabíjecí a automatické.

 Dvouhlavňové brokovnice, u kterých rozeznáváme dvě skupiny – dvojky (hlavně vedle 
sebe) a kozlice (hlavně nad sebou).

 Tříhlavňové brokovnice, které mají například speciální název brokový troják (dvě hlavně 
vedle sebe a jedna nad nebo pod nimi), i když existují historické zbraně např. se třemi 
hlavněmi vedle sebe.

 Čtyřhlavňové brokovnice, které jsou i v současné době vyvíjeny a vyráběny pro vojenské, 
policejní i obranné účely.

Brokovnice z hlediska účelu můžeme také rozdělit na lovecké, sportovní, vojenské, 
policejní a obranné. 

Na obr. 2.3 jsou znázorněny základní části brokovnice s hlavněmi nad sebou (broková 
kozlice). 

Obr. 2.3 Hlavní části dvouhlavňové brokovnice (kozlice) [www.czub.cz]

Zvláštní skupinu loveckých zbraní tvoří tzv. kombinované zbraně, které mají jednu nebo 
více hlavní s hladkým vývrtem (tj. brokových) a jednu nebo více hlavní s drážkovaným 
vývrtem (kulových).

hlavňový svazek 

bicí mechanismus -
kladívka, bicí pružiny, vodící 

tyčinky, úderníky atd.

předpažbí úplné - lišta předpažbí, 
předpažbí, atd.

závěrový mechanismus - dvojitý hák, 
tečně uspořádané horní uzamykání typu 

Kersten, páka otevírací atd.

spoušťový mechanismus typu Blitz -
spoušť pro horní a dolní hlaveň, 

záchyty kladívek, pojistné záchyty, pojistka 
atd.

vytahovací a vyhazovací 
mechanismus -

vyhazováky, tlačítka vyhazováků 
atd.)

mechanický zaměřovač -
přední muška, muška, záměrná lišta, atd.

pažba úplná -
pažba, malá botka, botka 

atd.
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3	Střelivo	hlavňových	palných	zbraní
Střelivo je souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní. Pro hlavňové 

palné zbraně jsou určeny dva druhy střeliva – náboje a nábojky. V této kapitole objasníme 
základní terminologii v oblasti nábojů pro pistole, pušky a brokovnice.

Nábojem je celek určený pro nabíjení hlavňových palných zbraní. Z hlediska konstrukce 
typický náboj obsahuje střelu (příp. hromadnou střelu), výmetnou prachovou náplň, nábojnici 
(příp. kování + plášť nábojnice) a zápalku (příp. zážehovou slož v okraji nebo ve dnu 
nábojnice) - viz obr. 3.1. 

V těchto skriptech neřešíme systém nábojů bez nábojnice, tzv. beznábojnicové střelivo, 
blíže viz např. [28].

Obr. 3.1 Hlavní části nábojů pro pistole, pušky a brokovnice [www.sellier-bellot.cz]

Střela je část náboje, která je určena k zasažení cíle. Konstrukce jednotné střely musí 
především zabezpečit:

 ochranu prachové náplně před vnějšími vlivy při skladování, při manipulaci a při nabíjení,

 utěsnění prachových plynů v hlavni při výstřelu,

 stabilitu letu střely v atmosféře s cílem dosáhnout požadované přesnosti střelby,

 požadovaný účinek střely v cíli,

 minimální ohrožení zdraví střelce,

 minimální opotřebení vodící části vývrtu hlavně,

 minimální ekologickou zátěž pro životní prostředí.

Konstrukce hromadné střely nezabezpečuje plnění prvních dvou požadavků a požadavku 
minimálního opotřebení vývrtu hlavně (ocelové broky). 

Ochranu prachové náplně před vnějšími vlivy plní plášť nábojnice a zátka utěsňuje 
prachové plyny v hlavni při výstřelu [14], [28]. 

hromadná střela 

jednotná střela

prachová náplň

nábojnice

zátka

prachová 
náplň

zápalka

zápalka   

kování

plášť nábojnice

zážehová 
slož

toulec
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Příklady standardních typů pistolových střel [www.sellier-bellot.cz]:

Střela FMJ (Full Metal Jacketed). Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto 
kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez 
devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Střely s ogivální (hrotitou) 

přední částí se používají např. u kalibrů 6,35 Br., 7,65 Br., 9 mm Br., 9 mm Makarov, 7,62 x 
25 Tokarev, Luger 9 mm, 9 x 19, 45 AUTO. Střely s přední částí tvaru komolého kužele se 
užívají např. v kalibrech 40 S&W, 38 Special, 357 Magnum a 9 mm Luger Subsonic.

Střela TFMJ (Total Full Metal Jacketed). Celoplášťová střela zcela uzavřená -
ekologická verze střely. Měděný krycí kroužek zabraňuje uvolňování zplodin z čela 
olověného jádra do ovzduší při výstřelu. 

Střela LRN (Lead Round Nose). Olověná střela s oblou špičkou - homogenní olověná 
střela se zaoblenou přední částí, povrchově ošetřená plastickou hmotou za účelem 
snížení otěru olova v hlavni. Vhodná pro všechny střelecké příležitosti. 

Střela SP (Soft Point). Poloplášťová střela, sestávající z kovového pláště a olověného 
jádra. Střela je řešena tak, že olověné jádro, které je v přední části obnažené, se při 
zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické 

energie.

Střela JHP (Jacketed Hollow Point). Plášťová střela s expanzní dutinou ve špičce, která 
zasahuje do olověného jádra zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na 
okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou 

deformací v závislosti na dopadové energii a odporu cíle. 

Kromě těchto běžných typů střel existuje ještě celá řada speciálních typů střel pro 
pistole – například vojenská příp. policejní střela s ocelovým jádrem (se zvýšeným průbojným 
účinkem), broková střela (s hromadnou střelou), plastová nebo frangible (pro doprovody 
letadel) atd. 

Dále uveďme některé příklady puškových střel určené zejména pro pro lovecké a 
sportovní účely [www.sellier-bellot.cz]:

Střela FMJ (Full Metal Jacketed). Celoplášťová střela sestává z olověného jádra, které 
je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký 
průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při 
sportovní střelbě.

Střela TSX (Triple-Shock X). Barnesova homogenní exp. střela s drážkami na těle
Homogenní celoměděná střela neobsahuje žádné olovo. Vyznačuje se kontrolovanou 
expanzí, která zaručuje vytvoření neobvykle masivního hydrodynamického účinku v těle 
zasaženého zvířete, i tím že si uchovává 100 % své původní hmotnosti i po průstřelu. 
Drážkování těla střely Triple-Shock X přispívá k dosažení vyšších rychlostí, větší 

stability i průbojnosti. Střela Triple-Shock X patří mezi nejpřesnějších loveckých střely. 

Střela SBT (Soft Boat Tail). Poloplášťová střela se zúženou zádí je konstruována pro lov 
na větší vzdálenosti, kde její přesnost a účinek má rozhodující vliv na výsledek střelby. 
Aerodynamická konstrukce střely ve tvaru lodní zádi významně snižuje odpor vzduchu,
výsledkem je nižší úbytek rychlosti, vyšší dopadová energie, plošší dráha letu a menší 
odchylka vlivem bočního větru než u srovnatelných střel s válcovou zádí.

Střela PTS (Plastic Tip Special). Střela PTS je výsledkem snah konstruktérů loveckých 
kulových nábojů o střely s vysokým ranivým účinkem, které by si současně zachovaly 
vynikající balistické hodnoty. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm 
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a je zakončena polymerovým hrotem. Optimalizovaný tvar umožňuje dosahování vyšších 
rychlostí a stability střely na dráze letu. Tyto vlastnosti zaručují vysokou přesnost a ranivost 
střely, která zůstává celistvá i při nárazu, netříští se a neznehodnocuje zvěřinu. 

Střela SP (Soft Point). Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného 
jádra. Je řešena tak, že olověné jádro, které je v přední části obnažené, se deformuje při 
zásahu cíle do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů 
kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti je používána zejména k lovu spárkaté zvěře. 

Střela SPCE (Soft Point Cutting Edge). Poloplášťová střela s prosekávací hranou. Střela 
má na plášti prosekávací hranu, která současně z části uzamyká olověné jádro. Účinek 
střely je závislý na odporu cíle, což způsobuje, že u slabší zvěře se střela deformuje 
méně než u silnější. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře. 

Střela HPC (Hollow Point Cowled). Expanzní střela s kuklou. Speciální střela s 
expanzní dutinou v přední části, která je překryta měděnou kuklou. Kukla zlepšuje 
balistické vlastnosti střely. Střela má značný ranivý účinek v hloubce cíle, proto je 
používaná k lovu těžké vitální zvěře a šelem. 

Kromě těchto běžných typů střel existuje a stále vzniká řada dalších typů střel pro 
sportovní, lovecké i speciální účely – například pro lovecké účely střely sestávající ze dvou 
oddělených jader zvyšující hloubku průniku i při zásahu pevných tkání u lovené zvěře atd. 
Další typy loveckých střel vznikají v posledních dvou desetiletích ve snaze úplně vyloučit 
olovo z materiálu střel jako ekologické opatření – příkladem je výše uvedená homogenní 
střela TSX a další typy homogenních střel. Cílem je vyvinout takové konstrukce 
homogenních střel, které by dosáhli parametrů „olovnatých“ střel.

Střela v nábojích pro brokovnice je zpravidla hromadnou střelou skládající se z určitého 
množství broků nebo se jedná o tzv. jednotnou střelu. 

V minulosti se pro lovecké a sportovní účely pro vytvoření hromadné střely používaly 
olověné broky o průměrech od 1,0 mm až do 5,5 mm. Na nábojích se označovaly číslem od 
„0“ (brok průměru 5,5 mm) do čísla 18 (brok průměru 1 mm). 

V současnosti se pro hromadnou střelu používají olověné broky průměru 2,0 až 9,14 mm a 
např. ocelové broky o průměru 2,79 až 5,08 mm. Velikost broku se uvádí na nábojnici v mm, 
americkým číslováním a anglickým číslováním. Mírně odlišný způsob značení používají 
italské firmy. Broky jsou přitom rozděleny do dvou velikostí – tzv. malé olověné broky 
(průměr 2,0 až 4,0 mm) a hrubé olověné broky (průměr 4,5 mm až 9,14 mm) – viz tab. 3.1 
[www.sellier-bellot.cz].

Dle tab. 3.1 např. nápis na brokovém náboji s broky o průměru 2,41 mm bývá doplněn 
ještě o označení pro USA US 1

27 a pro Anglii ENGL 7. U nábojů s hrubými broky např. 

průměru 8,43 mm bývá za označením 00 doplněna zkratka Buck (00Buck). 

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění, zakazuje s účinností od 31. prosince 
2010 používat k lovu vodního ptactva na vodních plochách a mokřadech „olověné brokové 
náboje“. K tomuto účelu je možné využívat pouze náboje s hromadnou střelou z jiných kovů
(např. vizmut, wolfram, zinek a železo). Především s ohledem na cenu jsou nejrozšířenějšími 
náboje s ocelovými broky (označení na nábojnici Steel Shot).
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Tab. 3.1 Značení průměru broků 

Malé olověné broky Průměr v mm (v palcích)

2,0
(.08)

2,25
(.09)

2,41
(.095)

2,5
(.10)

2,75
(.11)

3,0
(.12)

3,25
(.13)

3,5
(.14)

3,75
(.15)

4,0
(.16)

USA, NĚMECKO, FRANCIE, ŠPANĚLSKO 9 8 7 1/2 7 6 5 4 3 2 1

ANGLIE, NORSKO 9 8 7 61/2 5 4 3 2 1 BB

ITÁLIE 9 8 71/2 7 6 5,4 3 2 1 0

Hrubé olověné broky
(buckshots)

Průměr v mm (v palcích)

4,5
(.18)

5,16
(.20)

5,56
(.22)

6,09
(.24)

6,22
(.25)

6,83
(.27)

7,62
(.30)

8,13
(.32)

8,43
(.33)

9,14
(.36)

USA, NĚMECKO, FRANCIE, ŠPANĚLSKO BB T F No.4 No.3 No.2 No.1 No.0 No.00 No.000

ANGLIE, NORSKO A AAA SSG Spec 

SG

SG LG

ITÁLIE 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0 11/0 12/0

Jednotné střely pro brokovnice jsou využívány jednak pro lovecké a také pro sportovní 
ale také vojenské a policejní účely. Nejjednodušším typem jednotné střely je koule o velikosti 
ráže hlavně. Další jednotné střely jsou tvořeny speciálním tělesem různého provedení a tvaru. 
Většinou jsou jednotné střely vyrobeny z olova, příp. se jedná o kombinaci olova a plastické 
hmoty apod. [28]

Střela SB Special Slug je současný druh jednotné střely firmy Sellier & Bellot 
a.s., který nahradil předchozí typy (Brenneke, S-Ball Plastic).  Střela je vyrobena 
z olova a má hmotnost od 21 do 32 g a používá se do loveckých i sportovních 
nábojů.

Výmetnou prachovou náplň tvoří střelivina s přesně stanovenou hmotností a 
vlastnostmi. Nejobecněji můžeme uvést, že střeliviny jsou pevné látky (sypaná prachová 
náplň) schopné uvolňovat při velmi rychlém hoření (explozivní hoření) velké množství plynu 
o vysoké teplotě a tlaku. 

Explozivní hoření představuje druh výbušné chemické přeměny, při které je rychlost 
šíření střelivinou menší než rychlost zvuku, konkrétně od řádově několika desetin milimetru 
do několika set milimetrů za sekundu. Explozivní hoření ovlivňuje řada faktorů, z nichž 
nejdůležitější jsou chemické složení střeliviny, její struktura a teplota, a především tlak, při 
němž hoření probíhá. Rychlost hoření lze v širokých mezích zákonitě řídit různými 
přídavnými složkami. Od normálního hoření se explozivní hoření podstatně liší tím, že 
probíhá i bez přístupu atmosférického kyslíku, neboť střelivina obsahuje kyslík [12].

Základními druhy střelivin používanými v současné době u nábojů pro pistole, pušky a 
brokovnice jsou nitrocelulózové a nitroglycerinové bezdýmné prachy.

Zápalka je součást náboje, která obsahuje zápalkovou slož, která se nárazem úderníku 
vznítí a zažehne výmetnou prachovou náplň. Zápalkovou složí je třaskavina (třaskavá slož). 
Původní slože obsahovaly olovo a další toxické látky (těžké kovy). Moderní zápalky (např. 
zápalka od firmy Sellier & Bellot a.s. NONTOX) obsahují „netoxickou“, nekorozivní a 
neerozivní zápalkovou slož. Povýstřelové zplodiny nábojů, které mají v sestavě tento nový 
druh zápalek, již neobsahují těžké kovy: olovo, rtuť, barium a antimon.



3.1	Ráže	střeliva
Ráže střeliva patří mezi jeho nejdůležitější charakteristiky. Definování ráže je odlišné u 

nábojů pro kulové zbraně a nábojů pro brokovnice.

Ráže kulového náboje je vyjádřena některými údaji:

 smluvní velikostí průměru vodící části vývrtu hlavně,
 technickým popisem nábojnice,
 technickým popisem střely,
 bližším popisem provedení náboje,
 doplňkovými označeními,
 jmenovitou hodnotou maximálního tlaku prachových plynů 

Formálně existují dva způsoby vyjádření ráže náboje 
(angloamerický). 

Metrický způsob vyjádření ráže
symbolickým součinem zaokrouhleného průměru vodící části vývrtu hlavně (ráže hlavně) a 
délky nábojnice v milimetrech. Například náboj 9 x 19 značí, že průměr vývrtu hlavně 
v polích je 9 mm a délka nábojnice 19 mm.

U nábojů, které mají nábojnici s
Rand – okraj). U nábojů německého vojenského původu ráže 8 mm, u kterých existuje střela 
o průměru 8,09 a 8,22 mm, existuje v
– široký, velký průměr) pokud je použita střela
57 JRS představuje lovecký kulový náboj který má nábojnici s
mm a je odvozen od původního vojenského náboje M88. 

Obr. 3.2 Vlevo původní náboj M88 

V názvu náboje se někdy objevuje jméno konstruktéra náboje, zbraně nebo výrobce (např. 
9 mm Luger, 9 mm Federal), příp. země původu (
Dienst-Revolver - německý služební) atd.

Palcový, angloamerický 
ráže (1 anglický palec =25,4 mm), doplněného o další identifikační údaje. Identifikační údaj 
může obsahovat jeden nebo i více údajů charakterizujících 

 obdobně jako u metrickéh
názvu výrobce (např. 308 Winchester),

 upřesnění výkonu náboje nebo jen jeho marketingové zdůraznění (264 Winchester 
Magnum),

 konstrukci náboje z hlediska druhu zápalu (22 Winchester Centerfire),
 hmotnost střely nebo prachové náplně v

30-165 Winchester je v ráži 0,30 palce, původní prachová náplň měla hmotnost 1,94 g (30 
gr) a střela hmotnost 10,69 g (165 gr),

 rok vytvoření nebo zavedení do armády (30
 změnu konstrukce např. střely původního náboje pro sportovní nebo pro policejní použití 

(38 Smith &Wesson et Colt New Police),
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Ráže střeliva patří mezi jeho nejdůležitější charakteristiky. Definování ráže je odlišné u 
é zbraně a nábojů pro brokovnice.

je vyjádřena některými údaji:

smluvní velikostí průměru vodící části vývrtu hlavně,
technickým popisem nábojnice,
technickým popisem střely,
bližším popisem provedení náboje,

enovitou hodnotou maximálního tlaku prachových plynů [9].

Formálně existují dva způsoby vyjádření ráže náboje – metrický (evropský) a palcový 

Metrický způsob vyjádření ráže náboje používá u nábojnicového střeliva označení 
inem zaokrouhleného průměru vodící části vývrtu hlavně (ráže hlavně) a 
milimetrech. Například náboj 9 x 19 značí, že průměr vývrtu hlavně 

polích je 9 mm a délka nábojnice 19 mm.

U nábojů, které mají nábojnici s okrajem, se doplňuje písmeno R (z německého slova 
okraj). U nábojů německého vojenského původu ráže 8 mm, u kterých existuje střela 

o průměru 8,09 a 8,22 mm, existuje v názvu písmeno I (nebo J od slova Infanterie) a S
široký, velký průměr) pokud je použita střela většího průměru (8,22 mm). Např. náboj 8 x 

57 JRS představuje lovecký kulový náboj který má nábojnici s okrajem, střelu průměru 8,22 
mm a je odvozen od původního vojenského náboje M88. 

Vlevo původní náboj M88 [www.rootsweb.com], vpravo 8 x 57 

[www.sellier-bellot.cz]

názvu náboje se někdy objevuje jméno konstruktéra náboje, zbraně nebo výrobce (např. 
9 mm Luger, 9 mm Federal), příp. země původu (9,3 x 53R Finnish) nebo určení (10,6 mm 

německý služební) atd.

oamerický způsob vyjádření ráže náboje vychází z palcového vyjádření 
ráže (1 anglický palec =25,4 mm), doplněného o další identifikační údaje. Identifikační údaj 
může obsahovat jeden nebo i více údajů charakterizujících [14], [17]:

obdobně jako u metrického způsobu vyjádření, jméno konstruktéra náboje, zbraně nebo 
názvu výrobce (např. 308 Winchester),
upřesnění výkonu náboje nebo jen jeho marketingové zdůraznění (264 Winchester 

hlediska druhu zápalu (22 Winchester Centerfire),
motnost střely nebo prachové náplně v grainech (1 gr = 0,06479891 g), např. náboj 30

ráži 0,30 palce, původní prachová náplň měla hmotnost 1,94 g (30 
gr) a střela hmotnost 10,69 g (165 gr),
rok vytvoření nebo zavedení do armády (30-03 nebo 30-06 Springfield), 
změnu konstrukce např. střely původního náboje pro sportovní nebo pro policejní použití 

&Wesson et Colt New Police),

Ráže střeliva patří mezi jeho nejdůležitější charakteristiky. Definování ráže je odlišné u 

metrický (evropský) a palcový 

náboje používá u nábojnicového střeliva označení 
inem zaokrouhleného průměru vodící části vývrtu hlavně (ráže hlavně) a 
milimetrech. Například náboj 9 x 19 značí, že průměr vývrtu hlavně 

smeno R (z německého slova 
okraj). U nábojů německého vojenského původu ráže 8 mm, u kterých existuje střela 

názvu písmeno I (nebo J od slova Infanterie) a S (Stark 
většího průměru (8,22 mm). Např. náboj 8 x 

okrajem, střelu průměru 8,22 

rootsweb.com], vpravo 8 x 57 JRS

názvu náboje se někdy objevuje jméno konstruktéra náboje, zbraně nebo výrobce (např. 
) nebo určení (10,6 mm 

palcového vyjádření 
ráže (1 anglický palec =25,4 mm), doplněného o další identifikační údaje. Identifikační údaj 

o způsobu vyjádření, jméno konstruktéra náboje, zbraně nebo 

upřesnění výkonu náboje nebo jen jeho marketingové zdůraznění (264 Winchester 

grainech (1 gr = 0,06479891 g), např. náboj 30-
ráži 0,30 palce, původní prachová náplň měla hmotnost 1,94 g (30 

06 Springfield), 
změnu konstrukce např. střely původního náboje pro sportovní nebo pro policejní použití 



 určení zbraně pro náboj u nábojů, které byly původně určeny pro jinou zbraň 
357 Magnum je určen pro revolvery, jeho laborací na vyšší výkon vznikl puškový náboj 
(357 Magnum Rifle),

 druh hnací náplně zejména u nábojů, které konstrukčně vycházely z
původně na černý prach (500/450 Magnum Black Powder Express), bezdýmný prach
(500/450 Magnum Nitro Express),

 marketingově zajímavý název (577 Tyrannosaur),
 atd.   

Ráže náboje pro brokovnice
 smluvní velikosti průměru vodící části vývrtu hlavně,
 jmenovitou, příp. skutečnou délkou nábojnice,
 jmenovitou hodnotou maximálního tlaku prachových plynů. 

Průměr vodící části vývrtu brokovnicové hlavně se již několik staletí stanovuje 
bezrozměrným číslem, které představuje počet koulí, které lze (bezezbytku) odlít z
anglické libry (přibližně 453,6

Jmenovitá, příp. skutečná délka nábojnice se udává v
Dálka nábojnice představuje její 
v závislosti na způsobu uzavření, přibli
při uzavření uzavírkou a zakroužením 

Obr. 3.3 Uzavření náboje s hromadnou střelou 

Jmenovitá hodnota maximálního tlaku prachových plynů se stanovuje v
Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ru

Hlavním způsobem označení brokového náboje je uvedení ráže a jmenovité délky 
nábojnice. V palcovém způsobu se oba údaje nejčastěji píšou s
zbraně je doplněn písmeny „ga“ (Gauge). Při metrickém způsobu vyjádření ráže náboje jsou 
údaje odděleny lomítkem nebo symbolem násobení. Např. náboje z
palcovým způsobem 12 ga - 2

3.2	Pistolové	náboje
Mezi nejrozšířenější pistolové náboje patří následující ráže [

 6,35 BROWNING (.25 AUTO), střela FMJ/TFMJ

 7,62 x 25 TOKAREV, střela FMJ/TFMJ

 7,65 BROWNING (.32 AUTO), střela FMJ

 9 mm BROWNING COURT

 9 mm LUGER (9 mm PARA), střely JHP
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určení zbraně pro náboj u nábojů, které byly původně určeny pro jinou zbraň 
je určen pro revolvery, jeho laborací na vyšší výkon vznikl puškový náboj 

druh hnací náplně zejména u nábojů, které konstrukčně vycházely z nábojů laborovanými 
původně na černý prach (500/450 Magnum Black Powder Express), bezdýmný prach
(500/450 Magnum Nitro Express),
marketingově zajímavý název (577 Tyrannosaur),

Ráže náboje pro brokovnice je vyjádřena údaji [9] :
smluvní velikosti průměru vodící části vývrtu hlavně,
jmenovitou, příp. skutečnou délkou nábojnice,

tou maximálního tlaku prachových plynů. 

Průměr vodící části vývrtu brokovnicové hlavně se již několik staletí stanovuje 
bezrozměrným číslem, které představuje počet koulí, které lze (bezezbytku) odlít z

6 g) olova. Výjimkou je ráže 410, 8 mm a 9 mm. 

Jmenovitá, příp. skutečná délka nábojnice se udává v anglických palcích nebo v
Dálka nábojnice představuje její délku před uzavřením. Délka náboje je proto kratší, a to 

závislosti na způsobu uzavření, přibližně o 10 mm při hvězdicovém uzavření a asi o 5 mm 
při uzavření uzavírkou a zakroužením – obr. 3.3. 

hromadnou střelou – vlevo uzavírkou a zakroužením, vpravo hvězdicové 
[www.sellier-bellot.cz]

Jmenovitá hodnota maximálního tlaku prachových plynů se stanovuje v
komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.). 

Hlavním způsobem označení brokového náboje je uvedení ráže a jmenovité délky 
způsobu se oba údaje nejčastěji píšou s pomlčkou, přičemž údaj o ráži 

zbraně je doplněn písmeny „ga“ (Gauge). Při metrickém způsobu vyjádření ráže náboje jsou 
údaje odděleny lomítkem nebo symbolem násobení. Např. náboje z obr. 3.3 se označí 

3
42 a metrickým 12 x 70.

Mezi nejrozšířenější pistolové náboje patří následující ráže [www.sellier

TO), střela FMJ/TFMJ

7,62 x 25 TOKAREV, střela FMJ/TFMJ

.32 AUTO), střela FMJ/TFMJ

COURT (.380 AUTO), střela FMJ

9 mm PARA), střely JHP

LRN

určení zbraně pro náboj u nábojů, které byly původně určeny pro jinou zbraň – např. náboj 
je určen pro revolvery, jeho laborací na vyšší výkon vznikl puškový náboj 

nábojů laborovanými 
původně na černý prach (500/450 Magnum Black Powder Express), bezdýmný prach

Průměr vodící části vývrtu brokovnicové hlavně se již několik staletí stanovuje 
bezrozměrným číslem, které představuje počet koulí, které lze (bezezbytku) odlít z jedné 

olova. Výjimkou je ráže 410, 8 mm a 9 mm. 

anglických palcích nebo v mm. 
před uzavřením. Délka náboje je proto kratší, a to 

žně o 10 mm při hvězdicovém uzavření a asi o 5 mm 

vlevo uzavírkou a zakroužením, vpravo hvězdicové 

Jmenovitá hodnota maximálního tlaku prachových plynů se stanovuje v souladu s pravidly 

Hlavním způsobem označení brokového náboje je uvedení ráže a jmenovité délky 
pomlčkou, přičemž údaj o ráži 

zbraně je doplněn písmeny „ga“ (Gauge). Při metrickém způsobu vyjádření ráže náboje jsou 
obr. 3.3 se označí 

www.sellier-bellot.cz]:



 9 mm LUGER SUBSONIC, střela FMJ

 9 x 21, střely LRN

FMJ/TFMJ

SP

 357 SIG, střela FMJ /TFMJ

 9 mm MAKAROV

 40 S & W

 45 AUTO (.45 ACP), střela FMJ/TFMJ

3.3	Puškové	náboje
Mezi nejrozšířenější puškové náboje pro lovecké a sportovní účely patří následující ráže 

[www.sellier-bellot.cz]:

 22 Hornet (5,6 x 35 R), nejčastěji se střelami 

 222 Remington (5,7 x 43), střely FMJ

 223 Remington (5,56 x 45 NATO), střely FMJ

 243 Winchester, střely FMJ

SP

 7 x 57 R, střely FMJ

SP

SPCE

HPC

 7 x 57, střely FMJ

SP

SPCE

HPC

 7 x 64, střely FMJ

SP

21

FMJ/TFMJ

SP

SUBSONIC, střela FMJ/TFMJ

, střela FMJ/TFMJ

Mezi nejrozšířenější puškové náboje pro lovecké a sportovní účely patří následující ráže 

22 Hornet (5,6 x 35 R), nejčastěji se střelami FMJ

SP

222 Remington (5,7 x 43), střely FMJ

SP

223 Remington (5,56 x 45 NATO), střely FMJ

SP

Mezi nejrozšířenější puškové náboje pro lovecké a sportovní účely patří následující ráže 



SPCE

HPC

 7 x 65 R, střely FMJ

SP

SPCE

HPC

 308 WIN (7,62 x 51 NATO), střely FMJ

 7,62 x 39, střely FMJ

SP

 7,62 x 54 R, střely FMJ

SP

 30-06 Springfield (7,62 x 63), 

 8 x 57 JS, střely FMJ

SPCE

HPC

22

308 WIN (7,62 x 51 NATO), střely FMJ

SP

SPCE

HPC

06 Springfield (7,62 x 63), střely FMJ

SP

SPCE

HPC
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3.4	Náboje	pro	brokovnice
Náboje pro brokovnice můžeme z hlediska druhu střely rozdělit na brokové náboje, tj. 

náboje s hromadnou střelou a náboje s jednotnou střelou. Jejich schematické uspořádání je na 
obr. 3.4.

Obr. 3.4 Náboje pro brokovnice s hromadnou a jednotnou střelou [www.sellier-bellot.cz]

Mezi nejrozšířenější brokovnicové náboje pro lovecké a sportovní účely patří následující 
ráže (znázorněný je jen jeden zástupce nábojů v dané ráži) [www.sellier-bellot.cz]:

 410 × 63,5; Pb broky o průměru 2,0 až 4,0 mm

 410 × 76; Pb broky o průměru 2,0 až 4,0 mm

 28 × 70; Pb broky o průměru 2,0 až 4,0 mm

 20 × 67,5; Pb broky o průměru 2,0 až 7,6 mm

 20 × 70; Pb broky o průměru 2,5 až 4,0 mm  

 20 × 76; Pb broky o průměru 2,5 až 6,8 mm

 16 × 67,5; Pb broky o průměru 2,0 až 7,6 mm

 16 × 70; Pb broky o průměru 2,0 a 2,4 mm
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 12 × 63,5; Pb broky o průměru 3,0 a 8,4 mm  

 12 × 67,5; Pb broky o průměru 2,5 až 8,4 mm

 12 × 70; Pb broky o průměru 2,0 až 8,4 mm

 12 × 76; Pb broky o průměru 2,5 až 8,4 mm

0;2,5

2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 2,0;2,

Kromě uvedených druhů nábojů pro brokovnice existuje a stále vzniká řada dalších typů 
nábojů s hromadnou i jednotnou střelou. Připomeňme pouze tzv. celoekologické náboje 
s hromadnou střelou, které se svými balistickými vlastnostmi prakticky neliší od klasických 
nábojů. Tyto náboje obsahují nejen železné broky, netoxickou zápalku, papírový plášť 
nábojnice, ale chránič broků a toulec z ekologicky odbouratelného plastu. 

Vedle loveckých a sportovních nábojů existuji také náboje speciální pro armádu, policii a 
pro sebeobranu, kde střelu tvoří například pryžové broky o průměru 7,50 až17,5 mm (pro ráži 
12 x 67,5) atd.
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4	Výstřel	z hlavňové	palné	zbraně	a	jeho	charakteristiky
Výstřel z hlavňové palné zbraně můžeme chápat jako složitý fyzikálně-chemický proces 

velmi rychlé (téměř okamžité) přeměny chemické energie střelného prachu v energii tepelnou, 
jejíž část se využije a přemění na kinetickou energii střely (na mechanickou práci) [11]. 
Uvedená definice je používána při popisu dějů v hlavni palných zbraní, kterými se zabývá 
vnitřní balistika palných zbraní. 

Termín výstřel tak budeme odlišovat od pojmu funkční cyklus hlavňové zbraně, který 
budeme používat pro popis všech funkčních činností zbraně, které proběhnou mezi dvěma po 
sobě jdoucími výstřely.

Výstřel tak můžeme časově ohraničit okamžikem iniciace zápalky do okamžiku, kdy dno 
střely opouští ústí hlavně (jiní autoři, viz např. [11], [12], posouvají konec výstřelu do 
okamžiku, kdy se tlak v hlavni vyrovná s okolním tlakem). Přitom dochází k celé řadě jevů, 
mezi něž zahrnujeme zejména zážeh, vzplanutí a hoření výmetné náplně, změnu stavu plynů, 
zařezávání vodicích částí střely do drážek vývrtu hlavně (u drážkovaných hlavní), postupný, 
případně i otáčivý pohyb střely, pohyb prachových plynů a neshořeného prachu v hlavni, 
expanzi plynů, atd. Studiem těchto jevů se zabývá vnitřní a přechodová balistika.

Výstřel z hlavňové palné zbraně si pro názornost popisu rozdělíme na čtyři periody [11], 
[12]:

I. perioda – časový úsek od okamžiku zážehu prachové náplně (děj začíná aktivací zápalky) 
do počátku pohybu střely, kdy dochází k zažehnutí, vzplanutí a počátku hoření prachové 
náplně v konstantním objemu. Někdy bývá 1. perioda označována jako pyrostatika.

II. perioda – časový úsek od počátku pohybu střely do okamžiku dohoření prachové náplně, 
kdy dochází k zaříznutí vodicích částí střely do přechodového kužele (u jednotného náboje)
a postupnému pohybu střely ve vodící části vývrtu hlavně, k hoření prachové náplně 
v proměnném objemu - pyrodynamika.

III. perioda – časový úsek od dohoření prachové náplně do okamžiku, kdy dno střely opouští
ústí hlavně. Střela je v této periodě dále urychlována silou expandujících prachových plynů.

IV. perioda – časový úsek, po kterém je střela po opuštění ústí hlavně ještě urychlována 
vytékajícími plyny, nazývaný perioda dodatečného účinku plynů (přechodová balistika).

4.1	Základní	vnitrobalistické	charakteristiky	výstřelu
Mezi základní charakteristiky výstřelu patří tlak prachových plynů p, teplota prachových 

plynů T, rychlost střely v hlavni v, dráha střely v hlavni l. Uvedené tzv. vnitrobalistické 
charakteristické veličiny můžeme znázornit v závislosti na čase – viz obr. 4.1, kde je 
znázorněný jejich typický průběh. Nyní si jejich průběh v závislosti na čase podrobněji 
objasníme ve všech periodách.

Všechny křivky mají významné body, které jsou na obr. 4.1 označeny indexy:

 Index „0“ pro počátek pohybu střely,
 Index „m“ pro okamžik dosažení maximálního tlaku prachových plynů,
 Index „k“ pro okamžik dohoření prachové náplně,
 Index „ú“ pro okamžik, kdy dno střely opouští ústí hlavně.

Pro první periodu (I.) je charakteristické, že hoření výmetné náplně probíhá 
v konstantním objemu (tzv. počáteční spalovací prostor), tlak prachových plynů velmi rychle 
vzroste až po hodnotu p0, který vyvolá sílu nutnou k překonání pasivních odporů proti pohybu 
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střely. Například u jednotných nábojů, kdy je střela zalisována v nábojnici, tento tlak vysune 
střelu z nábojnice. U dělených nábojů, kdy je střela zaražena v přechodovém kuželu, síla od 
tlaku p0 vyvolá sílu k překonání pasivních odporů. 

Pozn. Kdyby se střela nezačala při tlaku p0 pohybovat, výmetná náplň by nadále hořela 
v konstantním objemu a v čase t´ by tlak dosáhl hodnotu p´.

Obr. 4.1 Průběh vnitrobalistických charakteristických veličin v závislostii na době děje t [11]

Pro druhou periodu (II.), která začíná pohybem střely a končí dohořením prachové 
náplně, je charakteristické, že hoření probíhá v neustále rostoucím objemu (mezi dnem 
nábojnice a dnem vpřed se pohybující střely). Nejdříve tlak prachových plynů p(t) stále roste 
(pro představu uveďme, že z 1 kg bezdýmného prachu se vyvine při hoření přibližně 1 m3

prachových plynů [12]), až v okamžiku  tm dosáhne svého maxima. Od okamžiku tm je 
přírůstek tlaku od nově vyvinutých prachových plynů vždy menší než pokles tlaku vyvolaný 
zvětšením objemu za střelou. Tlak proto klesá a tím klesá i přírůstek rychlosti střely (v čase tm

je inflexní bod na křivce rychlosti střely). Jen pro úplnost dodáváme, že ne všechny hlavňové 
systémy dosáhnou uvedeného průběhu tlaku (typickým příkladem jsou minomety, které 
nemají analytické maximum tlaku). 

Pro třetí periodu (III.), která začíná od doby dohoření prachové náplně tk a končí, když 
dno střely opouští ústí hlavně (tú), platí, že tlak prachových plynů dosahuje ještě relativně 
vysokých hodnot a dále střelu urychluje. Přírůstek rychlosti vyvolaný expanzí plynů se ovšem 
stále zmenšuje. Proto také pouhé prodlužování hlavně, tj. prodlužování úseku třetí periody 
k dosažení vyšší úsťové rychlosti, bez úprav celého systému hlaveň - náboj, má význam jen 
potud, pokud je zvýšení rychlosti přiměřené zvýšení nároků na konstrukci a výrobu hlavně 
[11], [12].

Čtvrtá perioda (IV.) začíná, když dno střely opustí ústí hlavně a končí, když vytékající 
prachové plyny přestanou způsobovat zvyšování rychlosti střely (to zahrnuje přibližně 
vzdálenost od ústí zbraně v desítkách ráží). V hlavňové palné zbrani je přibližně 30 % 
chemické energie uvolněné ze střeliviny přeměněno na kinetickou energii střely, 25 % energie 
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přestoupí do hlavně ve formě tepla. Zbývajících až 45 % energie je obsaženo v plynech, které 
během několika milisekund vytečou z hlavně vysokou rychlostí (700 až 900 m.s-1) po době tú, 
kdy střela opustila ústí hlavně. Tyto vytékající plyny ovlivní nejen chování samotné zbraně 
při výstřelu, ale také pohyb střely. Maximální rychlost vmax střela dosahuje až v určité 
vzdálenosti od ústí zbraně [11], blíže viz také kapitola 10.

Průběh vnitrobalistických charakteristických veličin v závislosti na čase získáme obvykle 
matematickým výpočtem nebo měřením. Transformací uvedeného průběhu snadno získáme 
průběh v závislosti na dráze střely v hlavni – viz obr. 4.2. Použití indexů je shodné s obr. 4.1.

Obr. 4.2 Průběh vnitrobalistických charakteristických veličin v závislosti na dráze střely v hlavni [11]

4.2	Matematické	modelování	vnitrobalistických	dějů
Základní úlohou vnitřní balistiky je matematické určení vnitrobalistických veličin (tlaku p

a teploty T prachových plynů, rychlosti v a dráhy střely l) v závislosti nejčastěji na čase t nebo 
na dráze střely l ve vývrtu hlavně (tzv. přímá úloha vnitřní balistiky [12], [15]).

Matematickým modelováním budeme chápat odvození soustavy rovnic, které popisují
děje probíhající ve vývrtu hlavně palné zbraně při výstřelu (dále jen v hlavni). Následným 
řešením těchto rovnic získáme hledané průběhy vnitrobalistických veličin.

V další části si pro ilustraci uvedeme matematický model založený na geometrické 
představě o hoření prachového zrna (ruský, sovětský model). Geometrický model hoření 
prachu je použit i v zahraničních standardech STANAG.
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4.2.1	Model	založený	na	geometrické	představě	o	hoření	prachového zrna	
Matematický model vnitřní balistiky, který předpokládá geometrické hoření prachové 

náplně, přijímá následující zjednodušení:
 všechna zrna prachové náplně mají stejný geometrický tvar, stejné rozměry a jsou 

stejnorodá,
 při zážehu prachové náplně vzplanou všechna zrna náplně okamžitě a na celém povrchu,

 zrna se při hoření vzájemně nedotýkají a neovlivňují,

 hoření všech zrn probíhá stejnou rychlostí ve všech směrech kolmo k povrchu zrna [12].

Uvedená zjednodušení znamenají, že při popisu hoření náplně stačí sledovat hoření pouze 
jednoho zrna prachové náplně. Na základě uvedeného můžeme uvést následující systém 
rovnic vnitřní balistiky [11], [12]: 

1. Rovnice vývinu prachových plynů

2 3. . . . . )z z z        . (4.1)

2. Tlak plynů vyjádřený z rovnice zachování energie
2. . .

. .
2

( )

qm v
f

p
s l l










. (4.2)

3. Pohybová rovnice střely
d
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v
m s p

t
   . (4.3)

4. Kinematický člen spojující veličiny ,  ,  l v t      

d

d

l
v

t
 . (4.4)

5. Rychlost hoření prachu, tj. rovnice
d

d K

z p

t I
 . (4.5)

6. Rovnice pro redukovanou délku volného objemu spalovací komory
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1
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. (4.6)

7. Rovnice pro teplotu plynů 
2. . .1

1
2. .

q

v

m v
T T

f



 

 
   

 
. (4.7)

V první rovnici je  poměrná shořelá hmotnost prachu, ,  . ,  .     jsou geometrické 

charakteristiky tvaru zrna a z je poměrná shořelá tloušťka prachového zrna. 

Ve druhé až čtvrté rovnici je f specifická energie prachu,  hmotnost prachu,    

parametr expanze (redukovaný poměr měrných tepelných kapacit prachových plynů cp/cv - 1),
 koeficient fiktivnosti hmotnosti střely qm (zahrnuje všechny odpory proti pohybu střely), v

rychlost střely ve vývrtu hlavně, s plocha průřezu vodící části vývrtu hlavně, l redukovaná 

délka volného objemu spalovacího prostoru a ldráha střely ve vývrtu hlavně. 
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V páté rovnici je KI celkový impulz tlaku prachových plynů.

V šesté rovnici je 0l vztažná dálka počátečního spalovacího prostoru,  hustota prachové 

náplně (nabíjecí hustota),  hustota (měrná hmotnost) prachu a  kovolum prachových plynů.

V poslední rovnici je T okamžitá teplota prachových plynů ve druhé a třetí periodě (v 1. 
periodě předpokládáme, že teplota prachových plynů je rovna výbuchové teplotě vT ).

Uvedený systém sedmi rovnic obsahuje osm proměnných ( ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   z p v l l T t ), 

z kterých jsou tři rovnice diferenciální a čtyři algebraické. Tento systém rovnic je uzavřený 
a má jediné řešení, jehož výsledkem je průběh vnitrobalistických charakteristických veličin 

,  ,  ,   p v l T v závislosti na čase t.

Pro řešení rovnic (4.1) až (4.7) využíváme nejrůznější numerické, analytické ale 
i empirické metody. 

Numericky řešíme diferenciální rovnice z uvedeného systému rovnic zpravidla metodou 
přímé aproximace integrálu (obvykle metodou Runge-Kutta nebo Mersona), příp. postupnou 
aproximací (schéma Störmer, Adams atd.). 

Podstatou analytických metod řešení je převedení diferenciálních rovnic na rovnice 
algebraické. Tím analytické metody, i když jsou méně přesné, dávají explicitní vyjádření 
vlivu hodnot vstupních veličin na průběh vnitrobalistických veličin [11], [12].



5	Funkční	cyklus
Funkční cyklus hlavňové zbraně představuje 

proběhnou mezi dvěma po sobě jdoucími výstřely (
s klasickým, jednoduchým funkčním cyklem
jednu hlaveň) – obr. 5.1. 

Pozn.: Kromě zbraní s klasickým (jednoduchým) funkčním cyklem existují i zbraně 
vysokokadenční, u kterých je vícenásobný (překrývaný) funkční cyklus [2], [3], [6]. 

Obr. 5.1 Schématické znázornění funkčního cyklu h

Klasický (jednoduchý) funkční cyklus si objasníme na automatické zbrani, kde všechny 
funkční činnosti proběhnou bez zásahu obsluhy (střelce). Takovýto funkční cyklus 
představuje například sled 11 činností, které se u
jednotlivými výstřely do doby, než jsou vystřeleny všechny náboje nebo když obsluha 
(střelec) uvolní stlačenou spoušť.

 Výstřel č. 1,
1. odemčení závěru (u systémů uzamčených),
2. otevření závěru - akumulace energie do předsuvné p
3. napnutí bicího mechanismu,
4. vytažení prázdné nábojnice z nábojové komory,
5. vyhození prázdné nábojnice ze zbraně,
6. podání dalšího náboje do nábojiště,
7. zasunutí náboje do nábojové komory,
8. uzavření závěru,
9. uzamčení závěru (u systémů uzamčených,
10. spuštění (uvolnění bicího mechanismu)
11. iniciace zápalky (zápalkového šroubu),
 Výstřel č. 2.

V dalším si podrobněji popíšeme a znázorníme některé činnosti funkčního cyklu 
samonabíjecí pistole s dynamickým (neuzamčeným) závěrem.  Předpokládáme, že 
na začátku popisu nabita, to znamená s
napnutý (kohout je v zadní poloze), spoušť je uvolněna a je v přední poloze
spouště dojde k prvnímu výstřelu. Funkční cyklus, tj. činnosti mezi výstřelem
č. 2, této zbraně označíme čísly 1

Na obr. 5.2 jsou pro větší názornost zobrazeny některé činnosti samonabíjecí pistole  
s dynamickým závěrem. V textu za obrázkem je objasněna podstata a význam všech deseti 
činností mezi výstřely.
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Funkční cyklus hlavňové zbraně představuje sled všech funkčních činností, které 
proběhnou mezi dvěma po sobě jdoucími výstřely (uvedená definice platí pro 

funkčním cyklem, která má pouze jednu nábojovou 

klasickým (jednoduchým) funkčním cyklem existují i zbraně 
vysokokadenční, u kterých je vícenásobný (překrývaný) funkční cyklus [2], [3], [6]. 

Schématické znázornění funkčního cyklu hlavňové palné zbraně jako sledu 6 činností

Klasický (jednoduchý) funkční cyklus si objasníme na automatické zbrani, kde všechny 
funkční činnosti proběhnou bez zásahu obsluhy (střelce). Takovýto funkční cyklus 
představuje například sled 11 činností, které se u automatické zbraně opakují mezi 
jednotlivými výstřely do doby, než jsou vystřeleny všechny náboje nebo když obsluha 
(střelec) uvolní stlačenou spoušť.

odemčení závěru (u systémů uzamčených),
akumulace energie do předsuvné pružiny,

napnutí bicího mechanismu,
vytažení prázdné nábojnice z nábojové komory,
vyhození prázdné nábojnice ze zbraně,
podání dalšího náboje do nábojiště,
zasunutí náboje do nábojové komory,

uzamčení závěru (u systémů uzamčených,
(uvolnění bicího mechanismu),

iniciace zápalky (zápalkového šroubu),

dalším si podrobněji popíšeme a znázorníme některé činnosti funkčního cyklu 
dynamickým (neuzamčeným) závěrem.  Předpokládáme, že 

, to znamená s nábojem v nábojové komoře, bicí mechanismus je 
napnutý (kohout je v zadní poloze), spoušť je uvolněna a je v přední poloze

prvnímu výstřelu. Funkční cyklus, tj. činnosti mezi výstřelem
č. 2, této zbraně označíme čísly 1-10.

jsou pro větší názornost zobrazeny některé činnosti samonabíjecí pistole  
textu za obrázkem je objasněna podstata a význam všech deseti 

sled všech funkčních činností, které 
uvedená definice platí pro zbraň 

, která má pouze jednu nábojovou komorou a 

klasickým (jednoduchým) funkčním cyklem existují i zbraně 
vysokokadenční, u kterých je vícenásobný (překrývaný) funkční cyklus [2], [3], [6]. 

ně jako sledu 6 činností

Klasický (jednoduchý) funkční cyklus si objasníme na automatické zbrani, kde všechny 
funkční činnosti proběhnou bez zásahu obsluhy (střelce). Takovýto funkční cyklus 

automatické zbraně opakují mezi 
jednotlivými výstřely do doby, než jsou vystřeleny všechny náboje nebo když obsluha 

dalším si podrobněji popíšeme a znázorníme některé činnosti funkčního cyklu 
dynamickým (neuzamčeným) závěrem.  Předpokládáme, že pistole je 

nábojové komoře, bicí mechanismus je 
napnutý (kohout je v zadní poloze), spoušť je uvolněna a je v přední poloze. Po stlačení 

prvnímu výstřelu. Funkční cyklus, tj. činnosti mezi výstřelem č. 1 a výstřelem 

jsou pro větší názornost zobrazeny některé činnosti samonabíjecí pistole  
textu za obrázkem je objasněna podstata a význam všech deseti 
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a) Pohyb střely v hlavni a otevírání závěru b) Vytažení nábojnice

c) Vyhození nábojnice d) Podání dalšího náboje 

e) Uzavření závěru, spoušť je stlačena f) Stav pistole před spuštěním

Obr. 5.2 Znázornění některých činností pistole s dynamickým závěrem [7]

Výstřel č. 1 – obr. 5.2a (po iniciaci zápalky je zažehnuta prachová náplň, po dosažení 
počátečního, definovaného tlaku prachových plynů v nábojnici je střela vysunuta z nábojnice 
a uvedena do zrychleného pohybu v hlavni. Zároveň s pohybem střely se začne pohybovat 
závěr opačným směrem – začíná otevírání závěru).

1. Otevření závěru. Pohybem závěru vzad nastává stlačování vratné pružiny, tj. akumulace 
energie potřebné pro vrácení závěru do přední polohy (závěr je úplně otevřen, když 
dosáhne zadní krajní polohu).

2. Snížení přerušovače – přerušení automatické činnosti. 
Pozn.: Popisujeme funkční cyklus samonabíjecí pistole, tj. zbraně, která nestřílí dávkou, 
která musí mít přerušovač – mechanismus, který přeruší spojení mezi spouští a záchytem 
kohoutu. K dalšímu výstřelu je nutné nejdříve uvolnit spoušť a opětovně ji stlačit.   

3. Napnutí bicího mechanismu – závěr při svém pohybu vzad natáčí kohout, který převodem 
na bicí tyčinku stlačuje bicí pružinu (bicí mechanismus je napnut, když je kohout v zadní 
poloze).

4. Vytažení prázdné nábojnice z nábojové komory – 5.2b (vytahovač umístěný na závěru 
vytahuje nábojnici až do okamžiku, kdy její přední hrana opustí zadek hlavně).
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5. Vyhození prázdné nábojnice ze zbraně – obr. 5.2c (dno nábojnice naráží na vyhazovač, 
který je upevněn v těle pistole a nábojnice je vyhozena přes výhozné okénko).

6. Podání dalšího náboje do nábojiště – obr. 5.2d (působením pružiny zásobníku je do 
nábojiště podán další náboj. Nábojiště je prostor v zbrani, ze kterého je náboj zasouván do 
nábojové komory – v našem případě závěrem).

7. Zasunutí náboje do nábojové komory (závěr se po dosažení zadní polohy začne působením 
vratné pružiny vracet do přední polohy, zasouvačem je zachycen náboj a zasunut do 
nábojové komory). 

8. Uzavření závěru – obr. 5.2.e (závěr dosáhl přední krajní polohy, spoušť je stále stlačena).   
9. Spuštění, tj. uvolnění bicího mechanismu – činnost, kterou musí u samonabíjecí pistole 

provést střelec, nejdříve ovšem musí uvolnit spoušť, která se působením pružiny vrátí do 
přední polohy – obr. 5.2f. Následným stlačením spouště dojde k uvolnění bicího 
mechanismu. 

10. Iniciace zápalky (úderník naráží na zápalku).

Výstřel č. 2. 

Dobu mezi dvěma výstřely u zbraně s jednoduchým funkčním cyklem nazveme dobou 
funkčního cyklu. Její reciprokou hodnotu označíme jako kadenci, která představuje počet 
výstřelů za jednotku času. 

5.1	Kadence
Kadence představuje teoretickou rychlost střelby z dané zbraně. Standardně se používá 

především pro automatické zbraně a vyjadřuje, kolik nábojů vystřelí daná zbraň za určitou 
časovou jednotku, nejčastěji za 1 minutu. 

Pokud označíme symbolem �� čas mezi dvěma výstřely v sekundách, pak kadenci k dané 
zbraně v počtu výstřelů za minutu určíme podle vztahu (5.1):

vt
k

60
 [min-1]. (5.1)

Teoretická rychlost střelby ovšem nevyjadřuje skutečný počet výstřelů za minutu, ale 
pouze jejich teoreticky možný počet. Pokud do doby mezi dvěma výstřely zahrneme také 
dobu nutnou na zamíření, výměnu zásobníku, manévr atd., mluvíme o kadenci praktické, 
která je ve skutečnosti podstatně menší než kadence teoretická.

5.2	Funkční	diagram	a	kinematicko-geometrický	diagram
Funkční cyklus dané zbraně můžeme názorně zobrazit pomocí funkčního diagramu a 

kinematicko – geometrického diagramu (cyklogramu).

Funkční diagram zbraně znázorňuje závislost dráhy hlavního členu mechanismu, např. 
nosiče závorníku, příp. závěru, na čase. Funkční diagram zbraně můžeme získat buď měřením
na reálné zbrani, nebo výpočtem. Z funkčního diagramu lze odečíst například kadenci zbraně 
(pouze u automatických zbraní), doby činnosti řady důležitých mechanismů a jim 
odpovídající dráhy. Jeho derivací získáme rychlost a zrychlení funkčních členů mechanismu, 
což má význam například při analýze dynamických namáhání a rázů [1-6]. 

Na obr. 5.3 je funkční diagram samonabíjecí pistole s dynamickým závěrem získaný 
vyhodnocením záznamu z rychloběžné kamery. Na obr. 5.4 je kinematicko – geometrický 
diagram této zbraně. Protože funkční diagram této pistole jsme získali měřením, můžeme 
pomocí cyklogramu určit například dobu pohybu závěru vzad, celkovou dobu pohybu závěru 
vzad a vpřed, dobu podání nového náboje, vytahování nábojnice apod., aniž bychom tyto 
doby museli složitě počítat.
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Obr. 5.3 Funkční diagram samonabíjecí pistole s dynamickým závěrem

Z funkčního diagramu na obr. 5.3 můžeme například zjistit, že doba celkového zdvihu 
závěru (doba pohybu závěru vzad) trvala přibližně 0,0055 s, pohybu závěru vzad a vpřed 
přibližně 0,028 s atd.

ČINNOST DRÁHA ZÁVĚRU [mm]
celkový zdvih závěru 

(otevření závěru)
0 38,4

vz
ad

Vytažení 
nábojnice

0 26

Vyhození 
nábojnice 

  26  27

Napnutí bicího 
mechanismu

4 24

Snížení 
přerušovače

0         4

Podání dalšího 
náboje

31 38,4

vp
ře

d

Podání dalšího 
náboje

31 38,4

Zasouvání 
náboje

0 31

Obr. 5.4 Kinematicko – geometrický diagram (cyklogram) samonabíjecí pistole s dynamickým 
závěrem

čas [s]

dráha
[m]

0,0384

0
,0

0
55



Funkční diagram na obr. 5.3 je ukončen v
Protože se jedná o samonabíjecí pistoli, okamžik následujícího výstřelu je určen střelcem. Ten 
musí nejdříve uvolnit spoušť (dojde k
následně stlačením spouště uvolnit bicí mechanismus.  

Na závěr této kapitoly ještě uvedeme příklad funkčního diagramu automatické zbraně 
střílející z přední polohy závěru a využívající k
z hlavně – obr. 5.5. 

Obr.5.5 Automatická zbraň poháněna plyny odebranými z hlavně [3] 

Funkční diagram na obr. 5.6 znázorňuje vystřelení posledních tří nábojů (po posledním 
výstřelu zůstane závěr zachycen na záchytu střelecké pohotovosti).  Ve funkčním
jsou znázorněny současně i dráhy funkčního cyklu vynášené do cyklogramu na obr. 5

V souvislosti s popisem diagramů 
závěru je nutné objasnit termín 
při uzamčené zbrani do začátku odemykání. Jeho velikost souvisí s
na velikost přijatelnou pro bezpečné odemykání. Podkluz je téměř vždy ovlivněn i odrazem 
nosiče závorníku v přední poloze, jak je zřejmé z

Obr.5.6 Funkční diagram automatické zbraně (poslední t

nábojnice závorník
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Funkční diagram na obr. 5.3 je ukončen v době zasunutí náboje do nábojové komory. 
Protože se jedná o samonabíjecí pistoli, okamžik následujícího výstřelu je určen střelcem. Ten 
musí nejdříve uvolnit spoušť (dojde k funkčnímu propojení spouště a záchytu koh
následně stlačením spouště uvolnit bicí mechanismus.  

Na závěr této kapitoly ještě uvedeme příklad funkčního diagramu automatické zbraně 
přední polohy závěru a využívající k pohonu automatiky odběr prachových plynů 

Obr.5.5 Automatická zbraň poháněna plyny odebranými z hlavně [3] 

Funkční diagram na obr. 5.6 znázorňuje vystřelení posledních tří nábojů (po posledním 
výstřelu zůstane závěr zachycen na záchytu střelecké pohotovosti).  Ve funkčním
jsou znázorněny současně i dráhy funkčního cyklu vynášené do cyklogramu na obr. 5

popisem diagramů uzamčené automatické zbraně střílející z
nutné objasnit termín podkluz. Je to dráha nosiče závorníku od krajní přední polohy 

při uzamčené zbrani do začátku odemykání. Jeho velikost souvisí s poklesem tlaku v hlavni 
na velikost přijatelnou pro bezpečné odemykání. Podkluz je téměř vždy ovlivněn i odrazem 
nosiče závorníku v přední poloze, jak je zřejmé z funkčního diagramu na obr. 5.6 

Obr.5.6 Funkční diagram automatické zbraně (poslední tři výstřely) [3] 

závorník
nosič 

závorníku úderník
záchyt 

úderníku

době zasunutí náboje do nábojové komory. 
Protože se jedná o samonabíjecí pistoli, okamžik následujícího výstřelu je určen střelcem. Ten 

funkčnímu propojení spouště a záchytu kohoutu) a 

Na závěr této kapitoly ještě uvedeme příklad funkčního diagramu automatické zbraně 
pohonu automatiky odběr prachových plynů 

Obr.5.5 Automatická zbraň poháněna plyny odebranými z hlavně [3] 

Funkční diagram na obr. 5.6 znázorňuje vystřelení posledních tří nábojů (po posledním 
výstřelu zůstane závěr zachycen na záchytu střelecké pohotovosti).  Ve funkčním diagramu 
jsou znázorněny současně i dráhy funkčního cyklu vynášené do cyklogramu na obr. 5.7 [3]. 

uzamčené automatické zbraně střílející z přední polohy 
podkluz. Je to dráha nosiče závorníku od krajní přední polohy 

poklesem tlaku v hlavni 
na velikost přijatelnou pro bezpečné odemykání. Podkluz je téměř vždy ovlivněn i odrazem 

na obr. 5.6 [3].

ři výstřely) [3] 
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Obr.5.7 Kinematicko – geometrický diagram automatické zbraně [3]
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6	Hlavně	palných	zbraní
Hlaveň je základní součástí každé hlavňové zbraně. Obecně můžeme říci, že hlaveň je ur-

čena k udělení počáteční rychlosti střele v zadaném směru, příp. také k udělení stabilizační 
rotace. 

Dále se budeme věnovat pouze hlavním palných zbraní, ve kterých hoří prachová náplň 
(výmetná náplň, hnací náplň), a vzniklé plyny jsou zdrojem energie, která uvádí střelu do 
pohybu a v mnoha případech také pohání funkční mechanismy u samonabíjecích a 
automatických zbraní.

Z hlediska zákluzu existují dvě skupiny palných zbraní – zákluzové a bezzákluzové. 

U bezzákluzové zbraně je hlaveň osově symetrickou tlakovou nádobou otevřenou na obou 
koncích. Otevřená zadní část hlavně je například opatřena tryskou – viz obr. 6.1b). U těchto 
zbraní je část prachových plynů využita k eliminaci impulsu výstřelu (zpětného rázu). 

U zákluzových zbraní, které jsou předmětem našeho zájmu, je hlaveň osově symetrickou 
tlakovou válcovou nádobou, v zadní části uzavřenou závěrem a ve směru pohybu střely 
otevřenou – obr. 6.1a).

Obr. 6.1 Schématické znázornění hlavně zákluzové a bezzákluzové zbraně [3]

Dále se budeme věnovat pouze hlavním zákluzových palných zbraní.

Vnitřní prostor hlavně se nazývá vývrt. Můžeme ho rozdělit na dvě hlavní části – na 
nábojovou komoru a vodící část vývrtu, které zabezpečují spolehlivé nabíjení, těsnění střely a 
u drážkovaných hlavní udělení rotačního pohybu střele kolem její podélné osy. Tento rotační 
pohyb stabilizuje střelu za letu mimo hlaveň. Podélná osa vývrtu hlavně určuje směr letu 
střely.

Vlastní tvar hlavně je určen jednak tvarem vnitřního prostoru (vývrtu) a také tvarem, resp. 
tloušťkou stěny hlavně. Tloušťka stěny hlavně je navržena tak, aby hlaveň odolala všem 
předpokládaným provozním zatížením. Pro zabezpečení bezpečnosti v provozu se vyrábí 
hlaveň tlustší, aby měla stanovenou zálohu pevnosti při nečekaně vyšším zatížením. Protože 
tlak plynů je největší v zadní části hlavně, bývá stěna v těchto místech nejtlustší.

střela 
nábojnice závěr
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Obr. 6.2 Základní pojmy u hlavně

Základními rozměry hlavně, které souvisí s druhem zbraně, pro kterou je hlaveň určena, 
jsou ráže hlavně a délka hlavně.

Ráž (ráže) hlavně je dle normy ČSN 39 5002-1 smluvní velikost průměru vodící části 
vývrtu hlavně. Velikost ráže můžeme použít i jako samostatné kritérium, podle kterého hlavně 
rozdělujeme na:

- malorážové (do 20 mm), které vystřelují obvykle střely plášťové a

- dělové (20 mm a větší), které vystřelují zpravidla střely s vodicí obroučkou.

Za dělové hlavně se považují hlavně kanónů, houfnic, kanónových houfnic, moždířů, 
minometů a granátometů.

Délka hlavně představuje vzdálenost mezi zadkem hlavně a jejím ústím. U malorážových 
zbraní se udává v mm nebo v palcích. U dělových hlavní se délka hlavní uvádí v milimetrech, 

metrech, palcích nebo pomocí relativní délky HL , která je bezrozměrnou veličinou udávající 

délku hlavně v násobcích její ráže a kterou určíme podle vztahu:

d

l
L H

H  , (6.1)

kde  lH   - celková délka hlavně v mm

        d    - ráže hlavně v mm.

Například hlavně určené pro houfnice mají délku 20 až 30 ráží a pro kanóny 45 až 70 ráží.

Za další základní druhy klasifikace hlavní je možné považovat členění hlavní podle stavu 
napjatosti ve stěně hlavně před výstřelem, podle konstrukce stěny hlavně a podle konstrukce 
vývrtu. Samostatnou skupinu tvoří svazky hlavní a nábojových komor [3]. Tuto skupinu si 
blíže objasníme na příkladu svazku hlavní loveckých zbraní.

Na obr. 6.3 jsou uvedeny některé druhy svazků hlavní loveckých zbraní, které mají 
typické názvy. Sdružovány jsou, jak je zřejmé z obrázku, hlavně stejného druhu (brokové, ku-
lové), i různého druhu v kombinaci (brokové, kulové, malorážkové). Důvodem jejich 
sdružování je v lovecké praxi ověřený poznatek potřeby jak dvou za sebou následujících 
výstřelů, tak možnosti použití více různých druhů nábojů na různé druhy lovné i škodné zvěře 
[3]. Jejich schválené definice můžeme najít např. v normě [9].

zadní čelo ústí 

rá
že

vnitřní povrch (vývrt) vnější povrchstěna hlavně

délka hlavně



38

Svazky brokových hlavní u 
zbraní:

1 dvojka
2 broková kozlice
3,4 brokový troják

Svazky kulových hlavní u zbraní:

5 dvoják
6 kulová kozlice
7, 8 kulový troják

Kulobrokové svazky hlavní u 
zbraní:

9 obojetnice
10, 11kulobroková kozlice
12 troják
13, 14dvojákový troják
15, 16 trojče
17 trojáček
18, 19 čtyřče

Legenda označení druhu hlavně:
B broková hlaveň
K kulová hlaveň
M malorážková hlaveň

Obr. 6.3 Združené hlavně loveckých zbraní [3]

6.1 Vývrt	hlavní	palných	zbraní
Vnitřní prostor hlavně nazýváme vývrtem. Geometricky je vývrt hlavně rotačně 

symetrický otvor, jehož osa tvoří podélnou osu hlavně. Největší průměr má vývrt na počátku. 
Směrem k ústí hlavně se průměr vývrtu nejdříve zmenšuje podle tvaru náboje. Od konce 
přechodového kužele až k ústí hlavně je vodící část zpravidla válcovitá, i když také existují 
hlavně s kuželovým vývrtem. Obecně je vývrt tvořen některými nebo všemi částmi (viz obr. 
6.4):

 závěrová část hlavně (pouze u některých malorážových hlavní), která slouží k propojení 
závěru s hlavní,

 nábojová komora, která svými rozměry a tvarem odpovídá náboji,
 přechodový kužel, který tvoří přechod mezi nábojovou komorou a vodící částí vývrtu, u 

drážkovaného vývrtu v něm začíná drážkování a
 vodící část vývrtu, která může být hladká nebo drážkovaná.

1 2

5

3 4

6

13

9 10

87

1211

14 15 16 17

1918
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Vnitřní prostor hlavně však může být tvořen pouze hladkým vývrtem bez nábojové 
komory a přechodového kužele. Patří sem například hlavně signálních pistolí, granátometů a 
různých expanzních přístrojů, u kterých je v zadní části hlavně pouze zahloubení pro okraj 
nábojnice [3]. 

Obr. 6.4 Členění vývrtu hlavně [3]

6.1.1	Vývrt	drážkovaných	hlavní
Rozměry nábojové komory jsou dány rozměry náboje se zahrnutím vůlí, potřebných pro 

spolehlivé nabití a vytažení nábojnice. U civilních zbraní jsou nábojové komory 
normalizovány pro příslušnou ráži náboje (blíže viz např. [10]). Nábojové komory hlavní 
automatických (např. vojenských a policejních) zbraní se tolerančně mírně liší od civilních v 
souvislosti s požadovanou automatickou činností.

Základní tvar nábojové komory je závislý na druhu nábojnice, tj., má-li nábojnice okraj, 
nebo drážku (obr. 6.5), příp. u některých loveckých zbraní a dosedací nákružek (obr. 6.6). 

            

Obr. 6.5 Zajištění polohy náboje v nábojové komoře okrajem nábojnice (vlevo) nebo 
dosednutím nábojnice na spojovací kužel (vpravo)[3]

Má-li nábojnice okraj, obrázek 6.5 vlevo, nábojnice se opírá tímto okrajem o zadní čelo 
hlavně a délka nábojové komory je pak určena délkou nábojnice se zřetelem na výrobní 
tolerance. Zajištění polohy náboje v komoře okrajem je spolehlivé a neklade mimořádné 
nároky na výrobu nábojové komory ani na výrobu nábojnic. Má však funkční nevýhody u 
automatických zbraní při podávání, při vysouvání z nábojového pásu a v tvrdém rázu závěru 
(závorníku samonabíjecích a automatických zbraní) v přední poloze.

Nábojnice s drážkou, obrázek 6.5 vpravo, se opírá spojovacím kuželem nábojnice o 
spojovací (dosedací) kužel hlavně. Zde je potřeba velmi pečlivě sledovat tolerance v sou-
vislosti s uzamykáním (přelisování nábojnice) a spolehlivostí funkce bicího mechanizmu 
(nedostatečný nápich zápalníkem). U automatických zbraní se může po určitém opotřebení
spojovacího kužele nábojové komory prodloužit tzv. nábojový prostor, což způsobí snížení 
spolehlivosti iniciace zápalky náboje. V praxi se pak musí tato vzdálenost kontrolovat při
technických kontrolách.

závěrová 
část

nábojová 
komora

přechodový 
kužel

vodící část 
vývrtu

okraj 
nábojnice

drážka 
nábojnice

spojovací kužel hlavní kužel
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Kompromisním řešením je zajištění polohy náboje v nábojové komoře dosedacím 
nákružkem, obrázek 6.6, který svým tvarem umožňuje spolehlivé vysouvání náboje nejen ze 
zásobníku, ale i z nábojového pásu a přitom zajišťuje náboj v komoře s výhodami nábojnice 
s okrajem. Určitou nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady zejména u nábojů, a proto se toto 
konstrukční řešení používá pouze u některých loveckých zbraní a také například u leteckých 
automatických kanónů, kde požadujeme vysokou spolehlivost zajištění polohy náboje 
v nábojové komoře.

Obr. 6.6 Zajištění polohy náboje v nábojové komoře dosedacím nákružkem [3]

Vzhledem k výtahovým silám u některých funkčních principů, zejména automatických 
zbraní, se nábojová komora opatřuje podélnými drážkami – na obr. 3.7 je systém Revelli [3].

Obr. 6.7 Odlehčovací drážky systému Revelli [3]

Ke snížení výtahových sil se užívá i povrchová úprava nábojů, která slouží zároveň i jako 
povrchová ochrana proti poškození a proti korozi. Bývá to například lakování, fosfátování a 
konzervování nábojnice [3].

Přechodový kužel tvoří přechod z nábojové komory do drážek vývrtu hlavně. Slouží k po-
čátečnímu utěsnění plynů střelou, k zaříznutí vodící části střely do drážek vývrtu a nepřímo se 
podílí i na spolehlivém zažehnutí prachové náplně. 

Vodící část střely má při mezních nabíjecích podmínkách (nejdelší náboj, nejkratší 
nábojová komora) právě dosedat na přechodový kužel. Případné zalisování střely do 
přechodového kužele obvykle uvolní střelu v krčku a bývá kromě vnitrobalistických změn i 
zdrojem nepříjemností při vytahování selhaného náboje. 

Volná dráha střely (chod, doběh, propad) do začátku přechodového kuželu, musí být co
nejmenší. Někdy však se, zejména u starších loveckých kulovnic, v souvislosti s různými 

A

A

řez A-A

dosedací nákružek



délkami střel pro danou ráži, ještě vyskytuje. U novodobých beznábojnicových systémů, které 
používají tzv. teleskopický ná
tomto případě řešeno např. plastovou vložkou v přední části teleskopického náboje

Také opotřebováním se přechodový kužel posouvá vpřed 
volného chodu střely zvětšuje
plyny střelu předbíhají, přechodový kužel erodují, neúměrně vyhřívají a tím snižují jeho odol
nost vůči otěru studené střely.

Rozměry, tvar a případná povrchová úprava přechodového kuželu mají podstatný vliv na 
životnost hlavně. Základní délka přechodového kuželu by měla být taková, aby vodící část 
střely byla zaříznuta do drážek, když těsnící část střely opouští ústí nábojnice

Drážkovaná část vývrtu slouží k udělení počáteční rychlosti
osy a požadovaných otáček. Skládá se 
(plášť nebo vodící obroučka). Hloubka drážek 
mezích (0,015 - 0,025)d, kde 
hlavně opotřebením, velká hloubka drážek způsobuje nevýhodnou deformaci střely. 
platí, že měkké střely mají mít větší hloub

Počet drážek je u hlavňových zbraní obvykle sudý (4, 6, 8 atd.) i když existují hlavně, 
které mají lichý počet drážek (3, 5 atd.).  

Tvar drážek může být různý. Pro třískové obrábění je vhodný tvar pravoúhlý
Upravením pro výrobu rotačním
přechází na tvar mírně lichoběžníkový
druhé světové války se objevily první hlavně s
kruhovými oblouky tečně nava

Obr. 6.8 Různe profily drážek a) pravoúhlý, b) lichoběžníkový, c) polygonální 

Polygonální profil mírně zvyšuje životnost hlavně, dobře těsní střelu a je vý
hlediska údržby. Jeho aplikace u delších hlavní vyžaduje speciální zařízení pro z
přímosti hlavní.

Stoupání drážek je u většiny hlavňových zbraní 
požadavků na stabilitu střely. Uvádí se obvykle jako délka jednoho zákrutu v mm. Stoupání 
drážek (zákrutu) zavedených zbraní najdeme v

otáčky střely na ústí ún [min-1

[o] a na úsťové rychlosti úv [ms
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délkami střel pro danou ráži, ještě vyskytuje. U novodobých beznábojnicových systémů, které 
používají tzv. teleskopický náboj, je volná dráha střely konstrukční nutností. Těsnění bývá v 

plastovou vložkou v přední části teleskopického náboje

Také opotřebováním se přechodový kužel posouvá vpřed směrem k
zvětšuje. To má nepříznivý vliv na životnost hlavně tím, že prachové 

ny střelu předbíhají, přechodový kužel erodují, neúměrně vyhřívají a tím snižují jeho odol

Rozměry, tvar a případná povrchová úprava přechodového kuželu mají podstatný vliv na 
ní délka přechodového kuželu by měla být taková, aby vodící část 

střely byla zaříznuta do drážek, když těsnící část střely opouští ústí nábojnice

slouží k udělení počáteční rychlosti střele ve
Skládá se z drážek a polí, do kterých se vřezává vodící část střely 

(plášť nebo vodící obroučka). Hloubka drážek například u malorážových zbraní 
, kde d je ráže hlavně. Příliš malá hloubka drážek snižu

bením, velká hloubka drážek způsobuje nevýhodnou deformaci střely. 
platí, že měkké střely mají mít větší hloubku drážek. 

Počet drážek je u hlavňových zbraní obvykle sudý (4, 6, 8 atd.) i když existují hlavně, 
lichý počet drážek (3, 5 atd.).  

Tvar drážek může být různý. Pro třískové obrábění je vhodný tvar pravoúhlý
Upravením pro výrobu rotačním nebo radiálním kováním za studena, případně protlačová

zí na tvar mírně lichoběžníkový – obr. 6.8b), dříve běžně používaný. 
druhé světové války se objevily první hlavně s polygonálním vývrtem. Jsou tvořeny větši
kruhovými oblouky tečně navazujícími, jejichž středy leží mimo osu hlavně, obrázek 6.8c)

y drážek a) pravoúhlý, b) lichoběžníkový, c) polygonální 

Polygonální profil mírně zvyšuje životnost hlavně, dobře těsní střelu a je vý
hlediska údržby. Jeho aplikace u delších hlavní vyžaduje speciální zařízení pro z

většiny hlavňových zbraní konstantní. Úhel stoupání se volí podle 
žadavků na stabilitu střely. Uvádí se obvykle jako délka jednoho zákrutu v mm. Stoupání 

drážek (zákrutu) zavedených zbraní najdeme v normě [10]. Se stoupáním 
1], které jsou mírou stability střely a závisejí na úhlu stoupání 

v [ms-1]:

délkami střel pro danou ráži, ještě vyskytuje. U novodobých beznábojnicových systémů, které 
ostí. Těsnění bývá v 

plastovou vložkou v přední části teleskopického náboje.

ústí a tím se délka 
ně tím, že prachové 

ny střelu předbíhají, přechodový kužel erodují, neúměrně vyhřívají a tím snižují jeho odol-

Rozměry, tvar a případná povrchová úprava přechodového kuželu mají podstatný vliv na 
ní délka přechodového kuželu by měla být taková, aby vodící část 

střely byla zaříznuta do drážek, když těsnící část střely opouští ústí nábojnice [3]. 

směru její podélné
žek a polí, do kterých se vřezává vodící část střely 

například u malorážových zbraní bývá v 
žek snižuje životnost 

bením, velká hloubka drážek způsobuje nevýhodnou deformaci střely. Obecně 

Počet drážek je u hlavňových zbraní obvykle sudý (4, 6, 8 atd.) i když existují hlavně, 

Tvar drážek může být různý. Pro třískové obrábění je vhodný tvar pravoúhlý - obr. 6.8a). 
kováním za studena, případně protlačováním, 

, dříve běžně používaný. Již v průběhu 
Jsou tvořeny většinou 

eží mimo osu hlavně, obrázek 6.8c). 

y drážek a) pravoúhlý, b) lichoběžníkový, c) polygonální [3]

Polygonální profil mírně zvyšuje životnost hlavně, dobře těsní střelu a je výhodný také z 
hlediska údržby. Jeho aplikace u delších hlavní vyžaduje speciální zařízení pro zajišťování 

konstantní. Úhel stoupání se volí podle 
žadavků na stabilitu střely. Uvádí se obvykle jako délka jednoho zákrutu v mm. Stoupání 

. Se stoupáním úzce souvisejí 

které jsou mírou stability střely a závisejí na úhlu stoupání 
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6.1.2	Vývrt	brokovnicových	hlavní
Rozměry vývrtů, tj. nábojových komor, přechodových kuželů i vodících částí jsou 

normalizovány pro všechny náboje do brokovnic [10]. 

Na nábojové komoře brokové hlavně rozlišujeme následující hlavní údaje (viz obr. 6.9):

 průměr vývrtu hlavně d,
 přední průměr nábojové komory, d1,
 zadní průměr nábojové komory (průměr vstupu do nábojové komory), d2,
 průměr zahloubení pro okraj dna nábojnice, d3,
 hloubka zahloubení pro okraj dna nábojnice lT

 délka nábojové komory l.

Nábojová komora je mírně kuželovitá (např. 1:200 u ráže 12 x 70) z důvodů lehčího 
vytahování prázdné nábojnice. Délka nábojové komory odpovídá délce nábojnice (náboj je o 
5-10 mm kratší než nábojnice – viz kapitola o střelivu hlavňových zbraní).

Obr.6.9 Nábojová komora brokovnice [3]

Na obr. 6.10 je ukázka vztahu mezi délkou nábojové komory a délkou náboje před 
výstřelem - 6.10a) a při výstřelu po uvolnění uzavírky – 6.10b). Z obr. 6.10 je patrno, proč 
nelze střílet delší náboje ze zbraně s kratší nábojovou komorou. Např. při výstřelu náboje 12 x 
70 z brokovnice 12 x 65 by došlo po otevření nábojnice k zúžení její přední části a tím také 
k nárůstu tlaku v hlavni. 

Obr.6.10 Správná délka brokové nábojnice [3]

Délky nábojových komor závisejí jak na ráži hlavně, tak na délce nábojnice a pohybují se 
například u ráže 12 od 50,1 mm do 88,9 mm (mezní minimální hodnota) [10]. Většina 
brokových hlavní má délku komory 70 mm (mezní minimální hodnota 69,9 mm). Méně často 
se setkáváme s délkami komor 76, 65 a 60 mm.

Rozměry vývrtu brokové hlavně jsou opět normalizovány (např. dle C.I.P. - viz ČSN 39 
5020 – [10]). Je-li vývrt brokové hlavně válcový po celé délce až k ústí, jedná se o hlaveň 
válcovou, či nezahrdlenou (bez zahrdlení, též cylindrickou). Má-li tvarovanou vnitřní část při 

d 3d 2d 1d

l
lT


1

/2 β
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ústí, tzv. zahrdlení, anglicky „choke“, obrázek 6.11, nazývá se zahrdlená (se zahrdlením). Na 
obr. 6.11 jsou uvedeny základní druhy zahrdlení [3]. 

Obr.6.11 Tvary zahrdlení [3]

Zahrdlením se rozumí změna průměru vývrtu při ústí a jeho účelem je zlepšení výkonu 
brokové rány. Zahrdlení stlačuje nebo naopak rozšiřuje brokový sloupec a tím zvyšuje nebo 
snižuje krytí. 

Pojem krytí je podle [9] poměr počtu zásahů, vytvořených broky brokového shluku 
určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru (standardně 75 cm) v určité 
vzdálenosti (standardně 35 m) od ústí brokové zbraně k celkovému počtu broků v náboji. 
Krytí se pro výše uvedené standardní podmínky vyjadřuje v procentech podle vztahu:

T

N

100
n

K
n

 , (6.3)

kde  Tn - počet zásahů v kruhu 75cm, 

       Nn - počet broků obsažených v náboji.        

Zpravidla zjišťujeme střední hodnotu krytí z pěti ran 

5

1

5

i
i

K

K 


. Rozdíl maximální a 

minimální naměřené hodnoty krytí je pravidelnost krytí (matematicky rozpětí krytí) 

max minKR K K  , tzv. rozpětí krytí. Tento ukazatel jakosti zbraňového systému (zbraně a 

střeliva) je vhodným pro jeho hodnocení. Hodnoty KR do 10% považujeme za výtečné 

hodnocení, do 20% za dobré a do 25% za dostatečné [3].

Nejrozšířenějším typem zahrdlení je zahrdlení klasické (normální), obrázek 6.11a), které 
stlačuje brokový sloupec kuželovým náběhem. Délka zahrdlení, tj. souhrnná délka kuže-
lového náběhu (1:120) a válcové nebo mírně kuželovité části (1:180), je asi 85 mm. Klasické 
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zahrdlení s nepatrným zúžením 0,05 - 0,1mm a malou délkou zahrdlení se nazývá zlepšený 
válec. 

Další náporové zahrdlení, obrázek 6.11b), slouží ke stejnému účelu jako klasické a 
stlačením sloupce broků zlepšuje krytí. Délka zahrdlení je kolem 100 mm. Někdy bývá za-
končeno krátkou válcovou částí. Opačné účinky vykazuje zahrdlení zvonové neboli obrácené, 
obrázek 6.11c). Rozšířením se sice zmenšuje krytí, ale zlepšuje se stejnoměrnost zásahů. 
Používá se pro střelbu na skeetu. Jeho délka bývá asi 50 mm.

Další druhy zahrdlení kombinují stlačení a rozšíření brokového sloupce a tím zlepšují 
stejnoměrnost zásahu broků. Krytí snižuje skeetové zahrdlení, obrázek 6.11d). U dutinového 
zahrdlení, obrázek 6.11e), se krytí zvyšuje.

Na obrázku 6.11f) je tzv. vývrt paradox, což je kombinace hladkého a drážkovaného 
vývrtu. Drážkování při ústí hlavně umožňuje stabilizaci jednotné střely pro brokovnice a 
přitom příliš nezhoršuje krytí brokového náboje. V současné době se můžeme setkat také s 
brokovými hlavněmi s celou vodící částí vývrtu mělce drážkovanou. Výrazně zlepšují střelbu 
jednotnou střelou a v podstatě neovlivňují střelbu brokovými náboji [3].

Vedle druhů (typů) zahrdlení rozlišujeme také velikost zahrdlení, které se udává v textech 
slovním popisem, speciálním označením na trvale zahrdlené hlavni nebo značkou na 
výměnném zahrdlení. 
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7	Závěry	hlavňových	palných	zbraní
Závěr hlavňových palných zbraní (dále je zbraní) je součástí tzv. závěrového uzlu, ve 

kterém je závěr spojen s hlavní, příp. s hlavní a pouzdrem zbraně – obr. 7.1. 

Obr. 7.1 Schématické znázornění závěrového uzlu a závěru [3]

Závěrem (závěrovým mechanismem, závěrovým systémem) nazýváme souhrn 
konstrukčních prvků zbraní, které slouží k uzavření (u neuzamčených závěrů) nebo k uzavření 
a uzamčení (u uzamčených závěrů) hlavně.

Součástí závěrů zbraní je obvykle řada mechanismů zabezpečujících funkční cyklus
zbraně, jako jsou například zasouvací mechanismy, bicí (iniciační) mechanismy, vytahovací 
mechanismy (ústrojí) apod. 

Nejdříve si připomeňme základní klasifikaci závěrů z první kapitoly. Podle způsobu 
uzamčení nábojové komory (hlavně) rozeznáváme závěry uzamčené a neuzamčené. Proto pro 
další klasifikaci použijeme hlediska otevírání a uzavírání nebo odemykání a uzamykání 
hlavně. V prvém případě jde o činnost závěru jako mechanismu otevíracího a uzavíracího. Ve 
druhém případě se jedná o mechanismy odemykací a uzamykací [3]. 

Na obr. 7.2 je uvedeno rozdělení závěrů na závěry jednoranových a opakovacích zbraní a 
závěry samonabíjecích a automatických zbraní.

Obr. 7.2 Klasifikace závěrů zbraní [3]

závěr (závěrový šroub zadovky)závěrový uzel

ZÁVĚRY ZBRANÍ

Závěry jednoranových a opakovacích 
zbraní

Závěry samonabíjecích a automatických 
zbraní

 šroubové
 blokové 
 klínové
 odsuvné
 komorové
 lůžkové

Závěry neuzamčené Závěry uzamčené

dynamické

brzděné

 předzápalem
 příčnými drážkami v 

nábojové komoře
 dělenou hmotou
 prachovými plyny
 převod. mechanismem 

 sklopné
 otočné
 přímoběžné
 klínové
 komorové
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V následující části si objasníme konstrukci některých odsuvných závěrů u jednoranových 
a opakovacích zbraní, dále dynamického závěru, závěru brzděného pomocí převodového 
mechanismu a uzamčeného závěru otočného a přímoběžného u samonabíjecích a 
automatických zbraní.

7.1	Odsuvné	závěry
Odsuvné závěry, spolu s jednotným kovovým nábojem, vytvořily předpoklady pro vznik 

opakovaček. Jsou jedno i dvoučlenné a ovládané střelcem. Některé z nich mají již prvky 
využitelné při konstrukci závěrů automatických zbraní. Lze je rozdělit na dvě skupiny [3]:

 otočné (válcové)
- jednočlenné,
- dvoučlenné,

 přímoběžné
- s nesenou závorou,
- s vloženou závorou.

Odsuvný závěr otočný je druh závěru jednoranových a opakovacích dlouhých i krátkých 
zbraní, u kterých je uzamykací a odemykací pohyb závěru (příp. závorníku) otáčivý (v rovině 
kolmé na osu vývrtu hlavně). 

Odsuvný závěr přímoběžný je tvořen závorníkem, který uzavírá nábojovou komoru a 
dalším členem (závorou), která uzamyká závorník. Pohyb závorníku při uzavírání a otevírání 
nábojové komory je uskutečňován v ose hlavně.  

V dalším textu si objasníme na příkladech konstrukci jednočlenných a dvoučlenných 
otočných závěrů.

Jedním z prvních odsuvných otočných závěrů byl závěr pruské jehlovky - viz obr. 7.3.
Zavedena byla v roce 1840. Konstruktérem byl německý puškař Johann Nikolaus Dreyse.

Obr.7.3 Odsuvný závěr otočný J. N. Dreyse [3], [www.oldmilitaryrifles.eu]



Závěr má již charakteristický tvar závěru dnes používaných pušek. Ovládá se rukojetí s 
kulovitým zakončením. Po vložení náboje se zasunutím kupředu závěr n
se otočením klikou vpravo uzamkne. Utěsnění nábojové komory kuželem na hlavni je 
docíleno tím, že dolní čtyřhranná část ruko
ve vybrání v pouzdru (obrázek uprostřed)
válcového, aplikovaného z počátku ještě u zbraní jednora

Jako další příklad jednočlenného odsuvného otočného (válcové
historicky pravděpodobně nejúspěšnější 
závěr jednoranné pěchotní pušky model 1871 (Mauser 1871) s
mechanismem. Na obrázku uprostřed je závěr karabiny Mauser 98k (
kterého princip konstrukce se používá dodnes
souměrně uspořádanými uzamykacími ozuby a 
(pozice 4). Na spodním obrázku je 

Obr.7.

Dvoučlenný odsuvný otočný závěr
(karabina Mannlicher 1890, příp. puška Mannlicher 1895)
otočného závorníku (pozice 1) a 
Závorník má v přední části dva souměrně 
rotační pohyb je zabezpečen 
zatažení za kliku směrem dozadu dojde nejdříve k
odemčení pokračuje závorník společně s
spodním obrázku je znázorněno 

47

Závěr má již charakteristický tvar závěru dnes používaných pušek. Ovládá se rukojetí s 
kulovitým zakončením. Po vložení náboje se zasunutím kupředu závěr nejdříve uzavře a pak 
se otočením klikou vpravo uzamkne. Utěsnění nábojové komory kuželem na hlavni je 
docíleno tím, že dolní čtyřhranná část rukojeti klouže při otáčení po mírně šikmé ploše 

(obrázek uprostřed). Závěr sloužil jako vzor pro konstrukci tzv. závě
válcového, aplikovaného z počátku ještě u zbraní jednoranových a později u opakovaček.

příklad jednočlenného odsuvného otočného (válcového) závěru uveďme 
historicky pravděpodobně nejúspěšnější systém Mauser, obr. 7.4. Na horním schématu je 
závěr jednoranné pěchotní pušky model 1871 (Mauser 1871) s
mechanismem. Na obrázku uprostřed je závěr karabiny Mauser 98k (
kterého princip konstrukce se používá dodnes. Na předním konci je závěr 

uzamykacími ozuby a v zadní části třetím uzamykacím ozubem
. Na spodním obrázku je znázorněno uložení závěru v pouzdru zbraně. 

Obr.7.4 Odsuvný závěr otočný, Mauser [3]

otočný závěr si objasníme na systému Mannlicher, obr
(karabina Mannlicher 1890, příp. puška Mannlicher 1895). Tento typ závěru se skládá z 

u (pozice 1) a přímotažného nosiče závorníku (pozice 2)
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rotační pohyb je zabezpečen šroubovou drážkou (pozice 3) v nosiči závorníku
zatažení za kliku směrem dozadu dojde nejdříve k natáčení závorníku (odemykání) a po 

závorník společně s nosičem závorníku v pohybu vzad (otevírání). 
znázorněno uložení otevřeného závěru v pouzdru zbraně.

Závěr má již charakteristický tvar závěru dnes používaných pušek. Ovládá se rukojetí s 
ejdříve uzavře a pak 

se otočením klikou vpravo uzamkne. Utěsnění nábojové komory kuželem na hlavni je 
jeti klouže při otáčení po mírně šikmé ploše kulisy 

ako vzor pro konstrukci tzv. závěru 
nových a později u opakovaček.

ho) závěru uveďme 
Na horním schématu je 

závěr jednoranné pěchotní pušky model 1871 (Mauser 1871) s nataženým bicím 
mechanismem. Na obrázku uprostřed je závěr karabiny Mauser 98k (Mauser Kar 98k), 

závěr opatřen dvěma 
třetím uzamykacím ozubem

pouzdru zbraně. 

na systému Mannlicher, obr. 7.5 
Tento typ závěru se skládá z 

(pozice 2) opatřeného klikou. 
uzamykací ozuby (pozice 4) a jeho 
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natáčení závorníku (odemykání) a po 

pohybu vzad (otevírání). Na 
pouzdru zbraně.



Jedná se o princip zřejmě využitelný pro konstrukci závěrů zbraní 
automatických. Avšak pro pěchotní pušku s ručním ovládáním se tento dvoučlenný 
přímotažný otočný závěr, v porovnání s jednočlenným otočným závěrem systému Mauser, 
příliš neosvědčil pro jeho citlivost ke znečiště
odemykání. 

Obr.7.5 Odsuvný závěr otočný přímotažný, Mannlicher 

Z přímotažných závěrů byla ve větší míře zavedena pou
Mannlicher v rakouské armádě a opako
jednočlenných odsuvných otočných závěrů se kromě Mau
Mosin – Nagant, Lee a Krag –

7.2	Lůžkové	závěry
Lůžkové závěry se používají převážně u loveckých a některých sportovních zbraní. 

Setkáváme se však s nimi i u řady ručních vojenských a policejních granátometů, vojenských 
a policejních brokovnic a signálních pistolí. 

Základní částí lůžkového závěru je lů
čelo 1, umístěno bicí a spoušťo
při uzavření závěru čelo hlavní s vysokou přesností (při
opře o podušku lůžka 2 [3].

4
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Jedná se o princip zřejmě využitelný pro konstrukci závěrů zbraní 
automatických. Avšak pro pěchotní pušku s ručním ovládáním se tento dvoučlenný 

věr, v porovnání s jednočlenným otočným závěrem systému Mauser, 
citlivost ke znečištění a relativně značné 

Obr.7.5 Odsuvný závěr otočný přímotažný, Mannlicher [3]

Z přímotažných závěrů byla ve větší míře zavedena pouze zmíněná 
Mannlicher v rakouské armádě a opakovačka Schmidt – Rubinova v armádě švýcarské. Z 
ednočlenných odsuvných otočných závěrů se kromě Mauserova systému rozšířily systémy 

– Jörgensen [3].

Lůžkové závěry se používají převážně u loveckých a některých sportovních zbraní. 
Setkáváme se však s nimi i u řady ručních vojenských a policejních granátometů, vojenských 
a policejních brokovnic a signálních pistolí. 

Základní částí lůžkového závěru je lůžko (baskule), obrázek 7.6.  V lůžku je vypracováno 
čelo 1, umístěno bicí a spoušťové ústrojí a ovládání uzamykacích prvků. Na čelo lůžka dose
při uzavření závěru čelo hlavní s vysokou přesností (přilícování) a spodní plocha hlavní se 

Obr.7.6 Lůžko hlavní (baskule) [3]

1

234

Jedná se o princip zřejmě využitelný pro konstrukci závěrů zbraní samonabíjecích a 
automatických. Avšak pro pěchotní pušku s ručním ovládáním se tento dvoučlenný 

věr, v porovnání s jednočlenným otočným závěrem systému Mauser, 
relativně značné silové nároky při 

[3]

zmíněná opakovačka 
Rubinova v armádě švýcarské. Z 
serova systému rozšířily systémy 

Lůžkové závěry se používají převážně u loveckých a některých sportovních zbraní. 
Setkáváme se však s nimi i u řady ručních vojenských a policejních granátometů, vojenských 

.  V lůžku je vypracováno 
vé ústrojí a ovládání uzamykacích prvků. Na čelo lůžka dosedá 

lícování) a spodní plocha hlavní se 
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V přední části lůžka je umístěn hlavňový čep 3, (šarnýr), na němž jsou hlavně (hlaveň) 
zavěšeny obvykle hákem. Hák je zepředu otevřen, aby bylo možné hlavně z lůžka vyvěsit.

Jako klasifikační hlediska se u lůžkových závěrů obvykle uvádějí:

 uložení hlavně v lůžku,
 počet uzamykacích prvků (přídavných uzamčení),
 umístění páky pro ovládání uzamykacího mechanismu.

Hlaveň může být uložena v lůžku (pouzdru zbraně) buď pomocí tzv. háků, nebo zavěšena 
do lůžka pomocí bočních čepů umístěných zpravidla mezi hlavněmi, aby se zmenšil klopný 
moment síly na závěr. U současných loveckých zbraní se nejčastěji setkáváme s uložením 
hlavní v lůžku pomocí háků. 

Z obrázku 7.7a),b),c) je zřejmá konstrukce a uspořádání háků a základních uzamykacích 
prvků u lůžkových závěrů s háky [3]:

a) –  jednoduchý hák s podélným uzamykacím klínem (Roux),

b) –  dvojitý hák s prodlouženým podélným klínem (Purdey),

c) –  dva háky vedle sebe (Simson) se spodním klínem. 

Obr.7.7 Lůžkové závěry s háky [3]

Z bezhákových konstrukcí uveďme na obr. 7.8a) princip soudobé bezhákové brokové 
kozlice Beretta a na obrázku 7.8b) bezhákovou konstrukci kozlice řady Brno 500.

Kozlice Beretta má místo klasického háku boční uzamykací výstupky 2 na hlavních, které 
zapadají do vybrání na lůžku. Hlavňový čep je nahrazen dvěma krátkými bočními čepy 1, 
umístěnými mezi hlavněmi. Snižuje se tím výrazně výška zbraně u hlavní umístěných nad 
sebou.

Obr.7.8 Lůžkové závěry bezhákové a)Berreta, b)Zbrojovka Brno [3]

Kozlice Brno 500 má na rozdíl od systému Beretta boční uzamykací výstupky 
vypracovány uvnitř lůžka, které zapadají do vybrání 2 na hlavních. Podobně jsou v lůžku 
umístěny boční čepy 1. Výstupky přídavného uzamčení jsou vypracovány na hlavních 
(dvojnásobný Purdey) a zajištěny dvojitým uzamykacím klínem 4 uloženým v lůžku a 
ovládaným pákou závěru.

a) b) c)
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Podle počtu uzamykacích prvků rozlišujeme závěry jednoduché, dvojnásobné, trojnásobné 
i vícenásobné. 

Jednoduchý závěr má jediný uzamykací prvek. K jednoduchým závěrům patří např. 
popsaný závěr Rouxův s jedním hákem, do jehož zářezů zapadá jeden podélný uzamykací 
klín – viz obr. 7.7a).

K vytvoření vícenásobných závěrů slouží řada přídavných uzamčení, obrázek 7.9. 
Pojmenovaná jsou po konstruktérech, kteří je poprvé v konstrukci uplatnili. Nejčastěji se 
setkáváme s přídavným uzamčením:

a) – Greenerovým,

b) – Scottovým,

c) – Webley - Scottovým,

d) – Kerstenovým (dvojité Greenerovo),

e) – jedním čepem (Beretta),

f) – dvojicí čepů (Beretta),

g) – Purdeyovým,

h) – Brennekovým.

Obr.7.9 Přídavná uzamčení lůžkových závěrů

Z hlediska pevnosti závěrového uzlu nejsou tato přídavná uzamčení obvykle nutná, 
zajišťují však základní uzamčení, ale především zvyšují tuhost závěrového systému. Uvedené
druhy přídavných uzamčení bývají konstrukčně různě upraveny, ale principy činnosti v 
podstatě zůstávají. 

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)
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Dvojnásobný závěr může být různě kombinován, ale obvykle se jedná o jednoduchý hák 
s podélným klínem a jedním přídavným uzamčením, nebo pouze o dvojitý hák s podélným 
klínem.

Trojnásobný závěr, v současné době často používaný, je tvořen dvojitým hákem s 
podélným klínem a přídavným uzamčením:

 Greenerovým, obr. 7.9a), Scottovým, obr. 7.9b), Berreta s jedním čepem, obr. 7.9e) nebo 
Purdeyovým, obr. 7.9g - u zbraní s hlavněmi vedle sebe a trojáků,

 Kerstenovým, 7.9d) nebo Beretta se dvěma čepy 7.9f) - u zbraní s hlavněmi nad sebou.

Jako příklad trojnásobného závěru, který má přídavné Purdeyovo uzamčení, uveďme u 
nás vyráběnou brokovou dvojku řady ZP (Zbrojovka Brno) a jako příklad trojnásobného zá-
věru, který má Kerstenovo přídavné uzamčení, slouží kozlice řady Brno Super.

  Čtyřnásobné závěry mají například ke klasickému trojnásobnému závěru přidáno ještě 
jedno přídavné uzamčení. Na obr. 7.9h) jsou to postranní výstupky (Brenneke), na obrázku 
7.10a) je to kuželová Dollova hlava a konečně na obrázku 7.10b) Webleyova drážka 
(Greener-Webleyovo uzamčení) [3].

Obr.7.10 Čtyřnásobné závěry [3]

Nejčastěji používané ovládání uzamykacích elementů u lůžkových závěrů je temenní 
(Scottovo) pákou (kličkou), obr. 7.11, kde je znázorněno ovládání podélného uzamykacími 
klínu a příčního čepu systému Greener.

Obr.7.11 Ovládání uzamykacích elementů temenní pákou, systém Scott [3]

uzamykací
klín

příčný čep temenní 
klička 



7.3	Dynamické	závěry
Dynamické závěry se využívají u samonabíjecích nebo automatických zbraní. Jedná se 

především o zbraně malých ráží a malých balistických výkonů nábojů, jako jsou n
některé pistole (např. ráže 22LR, 6,35 Browning, 9 mm Browning), samonabíjecí malorážky a 
samopaly (např. 7,65 Browning, 9 mm Luger), obr. 7.12. 

Obr.7.12 Příklad zbraní s

Dynamické závěry patří mezi n
které odporují působící hnací síle pouze vlastní setrvačností, silou předsuvné (vratné) pružiny, 
pasivními odpory a třením nábojnice v nábojové komoře. Princip 
znázorněný na obr. 7.13.

Obr.7.

Síla od tlaku prachových plynů působí na dno nábojnice a tím i na závěr, který se při 
překonávání výše zmíněných odporů pohybuje vzad. 
hmotnost než střela, pohybuje se ve srovnání s
závěru musí být stanovena tak, aby při výstřelu 
jen k takovému posunutí závěru a tím i vysunutí nábojnice z
nezpůsobí přetržení nábojnice nebo omezení funkce

Principiálně mezi neuzamčené závěry dynamické patří i 
7.14 nahoře [3]. I zde působí síla od tlaku pr
závěr, který se ovšem nepohybuje. Skutečný d
je směrem vpřed poháněná silou vznikající při průchodu střely vývrtem.
výstřelu držena pevným závěrem, a k
vyhozena a nový náboj je posunut do nábojiště. Na nový náboj je hlaveň nasunuta při jejím 
pohybu zpět. Na základě tohoto vynálezu byla zkonstruována např. pistole Steyr Mannlicher 
vz. 1894, obr. 7.14 dole.  

CZ 511 CZ 92
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7.3	Dynamické	závěry
Dynamické závěry se využívají u samonabíjecích nebo automatických zbraní. Jedná se 

lých ráží a malých balistických výkonů nábojů, jako jsou n
některé pistole (např. ráže 22LR, 6,35 Browning, 9 mm Browning), samonabíjecí malorážky a 
samopaly (např. 7,65 Browning, 9 mm Luger), obr. 7.12. 

Obr.7.12 Příklad zbraní s dynamickým závěrem [www.czub.cz
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Obr.7.13 Neuzamčený závěr dynamický [3]

Síla od tlaku prachových plynů působí na dno nábojnice a tím i na závěr, který se při 
něných odporů pohybuje vzad. Protože závěr má podstatně vyšší 

hmotnost než střela, pohybuje se ve srovnání s ní mnohem pomaleji. Konkrétní hmotnost 
závěru musí být stanovena tak, aby při výstřelu (po dobu, kdy je v hlavni vysoký tlak) došlo 

posunutí závěru a tím i vysunutí nábojnice z nábojové komory, které 
přetržení nábojnice nebo omezení funkce zbraně.

neuzamčené závěry dynamické patří i konstrukce znázorněna 
I zde působí síla od tlaku prachových plynů na dno nábojnice a tím i na 
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výstřelu držena pevným závěrem, a když hlaveň dosáhne přední polohy, nábojnice je 
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Obr.7.14 Neuzamčený závěr dynamický - pohyblivá hlaveň, dole pistole Steyr Mannlicher vz. 1894 [3]

Neuzamčené závěry dynamické jsou používány většinou u zbraní malých ráží a malých 
balistických výkonů nábojů, jako jsou např. některé pistole, samopaly a většina 
samonabíjecích malorážek.

7.4	Neuzamčené	závěry	brzděné
Do neuzamčených závěrů brzděných patří celá řada závěrů, u kterých je odpor proti hnací 

síle, v porovnání s dynamickými závěry, vhodným způsobem zvětšen. Děje se to přibrzděním 
závěru:

 předzápalem (odpálení za předkluzu),
 příčnými drážkami v nábojové komoře,
 dělenou hmotou,
 prachovými plyny,
 převodovým mechanismem (kinematickým převodem).

Ve všech případech je nutné tvarem nábojnice (válcovým), mazáním nebo podélnými 
drážkami v nábojové komoře (Revelli) zabraňovat přetržení nábojnice. V některých případech 
obsahují zbraně s brzděným závěrem speciální zařízení, které zabrání nabití dalšího náboje v 
případě, pokud došlo k přetržení nábojnice.

Nyní si objasníme princip konstrukce závěru brzděného kinematickým převodem. Mezi 
nejznámější příklady patří závěr brzděný převodovými válečky, který byl poprvé použit u 
německé útočné pušky vz. 45 (StG 45). 

Na obr. 7.15 je německá útočná puška HK G-3 a schéma jejího závěru, který pouze 
uzavírá nábojovou komoru hlavně 1. Závěr je dvoudílný a skládá se ze závorníku 2 a nosiče 
závorníku 5. Při výstřelu tlačí prachové plyny prostřednictvím nábojnice 8 na závorník 2. V 
důsledku toho se brzdící válečky 4 pohybují po šikmých plochách pouzdra závěru 3 a 
urychlují nosič závorníku 6 prostřednictvím trnu 5 vzad. Převod, který zpomaluje pohyb 
závorníku vzad (zpomaluje otevírání nábojové komory) je zvolen tak, že závěrové válečky 4
jsou v záběru, dokud střela neopustí hlaveň (zde poměr rychlostí nosiče závorníku a



závorníku asi 4:1). V nábojové komoře jsou vypracovány Revelliho drážky
nedocházelo k příčnému trhání nábojnic

Obr.7.15 Útočná puška HK G

7.5	Uzamčené	závěry	otočné
Závěry otočné jsou velmi rozšířené u současných automatických malorážových zbraní. Na 

obrázku 7.16 je schematicky znázorněn závěr ku
vypracována šroubová drážka, je ovládán unášecím ozubem spojeným s nosičem závorníku a 
uzamykán přímo do vybrání v zadní části hlavně.

Obr.7.16 Otočný závěr kulometu M 60 

Jako další příklady aplikace otočného závěru u zbraní menších ráží uveďme jedny 
z nejznámějších útočných pušek 
CZ 805 BREN (viz obr. 7.17). 
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. V nábojové komoře jsou vypracovány Revelliho drážky
nedocházelo k příčnému trhání nábojnic [3].

točná puška HK G-3 a její neuzamčený závěr brzděný převodovými válečky

7.5	Uzamčené	závěry	otočné
jsou velmi rozšířené u současných automatických malorážových zbraní. Na 

je schematicky znázorněn závěr kulometu M 60. Otočný závorník, ve kterém je 
vypracována šroubová drážka, je ovládán unášecím ozubem spojeným s nosičem závorníku a 

n přímo do vybrání v zadní části hlavně.  

Obr.7.16 Otočný závěr kulometu M 60 [3]

Jako další příklady aplikace otočného závěru u zbraní menších ráží uveďme jedny 
nejznámějších útočných pušek – ruská AK–47, americká M16A1, belgická FN CAL a česká 

CZ 805 BREN (viz obr. 7.17). 

. V nábojové komoře jsou vypracovány Revelliho drážky 9, aby 

3 a její neuzamčený závěr brzděný převodovými válečky [3]

jsou velmi rozšířené u současných automatických malorážových zbraní. Na 
Otočný závorník, ve kterém je 

vypracována šroubová drážka, je ovládán unášecím ozubem spojeným s nosičem závorníku a 

Jako další příklady aplikace otočného závěru u zbraní menších ráží uveďme jedny 
47, americká M16A1, belgická FN CAL a česká 



55

Obr.7.17 Útočná puška CZ 805 BREN s otočným závěrem [www.czub.cz]

7.6	Závěry	přímoběžné
Závěry přímoběžné rozdělujeme na dvě skupiny – závěry s nesenou závorou a závěry 

s vloženou závorou.

Činnost přímoběžného závěru s nesenou závorou (závora je nesena závěrem) popišme na 
závěru útočné pušky vz. 58 (samopal vz. 58), viz obr. 7.18. Po překonání podkluzu (část 
dráhy nosiče závorníku z přední polohy do polohy, kdy je zahájeno odemykání – viz kap. 5) 
je nesená závora ve tvaru klínu uvolněna z uzamčení odemykacím ozubem na nosiči
závorníku a unášena spolu se závěrem vzad. Podkluz je dán délkou podepření závory. 

Obr.7.18 Přímoběžný závěr se sklopnou nesenou závorou útočné pušky vz. 58 [3]
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Činnost přímoběžného závěru 1 s vloženou závorou (závora není nesena závěrem) je 
znázorněna na obr. 7.19. Při výstřelu se hlaveň nejdříve pohybuje společně se závěrem. 
Hlaveň má na své horní části vypracované dva uzamykací ozuby, které zapadají do vybrání 
v závěru. Po ukončení podkluzu dojde ke snížení hlavně a závěr dále pokračuje v pohybu 
vzad (dochází k otevírání nábojové komory) Hlaveň 2 tedy tvoří vloženou závoru, která je 
ovládaná při zákluzu kolíkem 4, uloženým v pouzdru zbraně, na kterém se hlaveň zastaví po 
odemčení závěru. Délka podkluzu je dána délkou podepření hlavně na kolíku 4.

Obr.7.19 Přímoběžný závěr s vloženou závorou [3]

S využitím uvedeného systému byla v sedmdesátých letech minulého století vyvinuta 
pistole CZ 75, která měla upravený odemykací ozub 3 do podoby uzavřené kulisy s otvorem, 
kterým procházel čep záchytu závěru – viz obr. 7.20.

Obr.7.20 Přímoběžný závěr s vloženou závorou u pistole CZ 75 D Compact [www.czub.cz]

odemykací 
kulisa

záchyt 
závěru
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8	Mechanismy	a	systémy	zbraní
Ve druhé kapitole o hlavních částech zbraní bylo konstatováno, že za hlavní části zbraně 

budeme považovat ty funkční části a mechanismy, které zabezpečí správnou funkci zbraně. 
Obecně se jedná o pouzdro zbraně (tělo, rám apod.), úplnou hlaveň, závěr, vratné, příp. i 
brzdící ústrojí, systém podávání nábojů, zasouvací, vytahovací a vyhazovací mechanismus, 
spoušťový a bicí (odpalovací) mechanismus, části sloužící k uchopení a ovládání zbraně a 
zaměřovač. 

Doposud jsme si objasnili konstrukci a funkci některých druhů hlavní a závěrů zbraní. Pro 
potřeby těchto skript v dalším textu této kapitoly objasníme systémy podávání nábojů, 
vytahovací a vyhazovací mechanismy, spoušťové a odpalovací mechanismy. V další kapitole 
bude objasněna funkce zaměřovačů.

8.1	Systémy	podávání	nábojů
Základním požadavkem, který plní každý systém podávání náboje, je zasunutí náboje do 

nábojové komory. Podávání nábojů můžeme charakterizovat jako systém, který se skládá ze 
tří operací (činností):

1. doprava náboje ke zbrani,
2. doprava náboje do nábojiště,
3. doprava náboje z nábojiště do nábojové komory.

Při ručním nabíjení jsou všechny uvedené činnosti zabezpečeny střelcem (obsluhou 
zbraně). Máme na mysli jednoranové zbraně a vícehlavňové zbraně, kde střelec přímo vkládá 
náboj do nábojové komory. 

U opakovacích, samonabíjecích, automatizovaných a automatických zbraní je možné 
systémy podávání nábojů rozdělit do tří systémů:

 zásobníkový, u kterého je energie pro dopravu náboje do nábojiště akumulována 
v pružině,

 pásový, u kterého je energie pro dopravu náboje do nábojiště odebírána hlavnímu 
funkčnímu členu automatiky zbraně,

 dopravníkový, u kterého je dlouhý nábojový pás nahrazen krátkým, spojeným 
(nekonečným) nábojovým pásem pro kterého pohyb využíváme vnější zdroj energie.

Pásový a dopravníkový systém je používán u vojenských a policejních automatických 
zbraní. Zde si blíže objasníme pouze zásobníkový systém podávání.

8.1.1	Zásobníkové	systémy	podávání
Zásobníkový systém je charakteristický tím, že náboje jsou umístěny ve speciální 

schránce, která je buď součástí zbraně (nábojová schránka) nebo je vyjímatelná (zásobník).

Podle způsobu umístění nábojů a vnějšího tvaru zásobníku (schránky) rozlišujeme 
zásobníky (schránky):

 skříňové,
 bubnové,
 diskové, 
 trubicové.

Skříňové zásobníky jsou nejpoužívanějším druhem zásobníků u pistolí, pušek i některých 
kulometů. Z hlediska vnějšího tvaru jsou buď rovné, nebo segmentové. Podle počtu řad 
nábojů v zásobníku se v současnosti používají jednořadě, nebo dvouřadé (historicky 



existovaly i čtyřřadé zásobníky). Dalším k
kterého rozlišujeme zásobníky s

Na obr. 8.1 nahoře jsou schematicky znázorněny rovný a segmentový zásobník a umístění 
nábojů v dvouřadém zásobníku

Obr. 8.1 Skříňový rovný a segmentový zásobník 

Bubnový zásobník má tvar válce nebo komolého kužele. V bubnovém zásobníku (obr. 
8.2) jsou náboje uspořádány tak, že je
bubnu je přibližně rovnoběžná s osou hlavně. K
používá plochá spirálová pružina (obr. 8.2 vpravo). Historicky se objevily také zdvojené 
bubnové zásobníky se společným vyústěním

Diskový zásobník sestává ze dvou disků, spodního a hor
otočné víko (podavač). Osa zásobníku je přibližně kolmá k ose hlavně a osy nábojů v 

58

existovaly i čtyřřadé zásobníky). Dalším kritériem pro klasifikaci je ústí zásobníku, podle 
kterého rozlišujeme zásobníky s jednořadým vyústěním anebo s dvouřadým vyústěním.

Na obr. 8.1 nahoře jsou schematicky znázorněny rovný a segmentový zásobník a umístění 
dvouřadém zásobníku (nahoře). Dole jsou znázorněny základní části zásobníku.

Skříňový rovný a segmentový zásobník [3], části segmentového zásobníku (dole) [Děl 21

Bubnový zásobník má tvar válce nebo komolého kužele. V bubnovém zásobníku (obr. 
8.2) jsou náboje uspořádány tak, že jejich osy jsou přibližně rovnoběžné s osou bubnu a osa 
bubnu je přibližně rovnoběžná s osou hlavně. K posouvání nábojů v zásobníku se nejčastěji 
používá plochá spirálová pružina (obr. 8.2 vpravo). Historicky se objevily také zdvojené 
bubnové zásobníky se společným vyústěním. 

Obr. 8.2 Bubnový zásobník [3]

Diskový zásobník sestává ze dvou disků, spodního a horního, z kterých jeden funguje jako 
otočné víko (podavač). Osa zásobníku je přibližně kolmá k ose hlavně a osy nábojů v 

1 - pouzdro zásobníku
2 - dno zásobníku
3 - pojistka dna zásobníku
4 - pružina podavače
5 - podavač
6 - přídržky nábojů
7 - výstupek pro uchycení v

závěru
8 - opěrný výstupek
9 - výstupek podavače

ritériem pro klasifikaci je ústí zásobníku, podle 
dvouřadým vyústěním.

Na obr. 8.1 nahoře jsou schematicky znázorněny rovný a segmentový zásobník a umístění 
Dole jsou znázorněny základní části zásobníku.

, části segmentového zásobníku (dole) [Děl 21-27]

Bubnový zásobník má tvar válce nebo komolého kužele. V bubnovém zásobníku (obr. 
bližně rovnoběžné s osou bubnu a osa 

zásobníku se nejčastěji 
používá plochá spirálová pružina (obr. 8.2 vpravo). Historicky se objevily také zdvojené 

kterých jeden funguje jako 
otočné víko (podavač). Osa zásobníku je přibližně kolmá k ose hlavně a osy nábojů v 

pouzdro zásobníku
dno zásobníku
pojistka dna zásobníku
pružina podavače

přídržky nábojů
výstupek pro uchycení v pouzdru 

opěrný výstupek
výstupek podavače



zásobníku jsou kolmé k ose zásobníku, přičemž 
kapacity zásobníku se náboje ukládají ve více vrstvách, viz obr. 8.3.

Obr.8.3 Diskový zásobník 

Trubkový zásobník (schránka) je zpravidla uložen pod hlavní, obr. 8.4. Schránku tvoří 
trubka, v níž jsou náboje uspořádány za sebou, a šroubová pružina je prostřednictvím 
podavače posouvá náboje ve směru k 
zásobníkem do nábojiště. Tento typ zásobníku se doposud používá u některých loveckých a 
sportovních zbraní a některých vojens

8.2	Vytahovací	a vyhazovací	mechanismy
Vytahovací a vyhazovací mechanismy jsou většinou přímo součástí závěrového 

mechanismu, nebo jsou úzce svázány s

Vytahovací mechanismus 
nevystřeleného náboje z nábojové komory. Kromě toho je jeho úko
lůžku závěru až do jejího vyhození. 

Vyhazovací mechanismus slouží k vyhození vytaže
zbraně. Jsou umístěny v pouzdru závěru (zbraně), příp. v
lůžkovým závěrem a revolverů je činnost vytaho
ústrojí s vlastní pružinou a kladív
jové komory (kombinovaný vytahovací a vyhazovací 

natahovací mechanismus

přepážky

náboj v nábojišti

spodní disk
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zásobníku jsou kolmé k ose zásobníku, přičemž střely směřují dovnitř zásobníku. Pro zvětšení 
kapacity zásobníku se náboje ukládají ve více vrstvách, viz obr. 8.3.

Obr.8.3 Diskový zásobník [Georg M. Chinn]

Trubkový zásobník (schránka) je zpravidla uložen pod hlavní, obr. 8.4. Schránku tvoří 
níž jsou náboje uspořádány za sebou, a šroubová pružina je prostřednictvím 

podavače posouvá náboje ve směru k přenášeči. Výkyvný přenášeč zvedne náboj podaný 
zásobníkem do nábojiště. Tento typ zásobníku se doposud používá u některých loveckých a 
sportovních zbraní a některých vojenských a policejních brokovnic [3].

Obr.8.4 Trubkový zásobník [3]

vyhazovací	mechanismy
Vytahovací a vyhazovací mechanismy jsou většinou přímo součástí závěrového 

mechanismu, nebo jsou úzce svázány s jeho činností.

Vytahovací mechanismus slouží k vytažení prázdné nábojnice, případně selhaného nebo 
z nábojové komory. Kromě toho je jeho úkolem udržet nábojnici v 

věru až do jejího vyhození. 

Vyhazovací mechanismus slouží k vyhození vytažené nábojnice nebo náboje z
pouzdru závěru (zbraně), příp. v závěru. U řady loveckých zbraní s 

věrem a revolverů je činnost vytahovače často doplněna o speciální vyhazovací 
ústrojí s vlastní pružinou a kladívkem, které slouží k vyhození povytažené nábojnice z nábo
jové komory (kombinovaný vytahovací a vyhazovací mechanismus) [3].

drátový držák nábojů

víko

drátový držák nábojů

přepážky

náboj v nábojišti

střely směřují dovnitř zásobníku. Pro zvětšení 

Trubkový zásobník (schránka) je zpravidla uložen pod hlavní, obr. 8.4. Schránku tvoří 
níž jsou náboje uspořádány za sebou, a šroubová pružina je prostřednictvím 

přenášeči. Výkyvný přenášeč zvedne náboj podaný 
zásobníkem do nábojiště. Tento typ zásobníku se doposud používá u některých loveckých a 

Vytahovací a vyhazovací mechanismy jsou většinou přímo součástí závěrového 

nice, případně selhaného nebo 
lem udržet nábojnici v 
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kem, které slouží k vyhození povytažené nábojnice z nábo-
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západka víka

drátový držák nábojů
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8.2.1	Vytahovací	mechanismy
Podmínky činnosti vytahovacího mechanismu závisí především na síle potřebné k 

vytažení nábojnice z nábojové komory. Tato síla se může podstatně měnit v závislosti na dru-
hu zbraně a systému závěrového mechanismu. 

U zbraně uzamčené, s malou kadencí, kde tlak v hlavni v okamžiku vytahování podstatně 
poklesl, je výtahová síla menší než u téže zbraně s vyšší kadencí, kdy tlak při odemykání je 
poněkud vyšší. Ovšem za určitých podmínek (vhodná konstrukce nábojnice, tolerance 
nábojové komory, funkční podmínky) otevírání zbraně při tlaku v komoře, může napomáhat k 
vytažení nábojnice. Dokonce se ukazuje, že u některých závěrových uzlů lze za příznivých 
funkčních podmínek střílet bez vytahovače. Nábojnice je vytlačována z nábojové komory 
zbytkovým tlakem prachových plynů a vytahovač plní pouze úkol přidržovače nábojnice. 

Fyzikální složitost vytahování nábojnic se vysvětluje především tím, že v důsledku 
zbytkových deformací je nábojnice sevřena hlavní v nábojové komoře, jak objasňuje obr. 8.5. 

.
Obr.8.5 Vznik trvalé deformace nábojnice [3]

Nábojnice se nejprve do vymezení vůle 2 deformuje sama a teprve dále s hlavní. Hlaveň 
se po výstřelu vrací v pružné oblasti do bodu 6, ale nábojnice se deformuje ve sledu bodů 
1,2,3,4,5, takže dojde k jejímu sevření (vyjádřeno na obr. 8.5 poměrným přesahem ).

Velikost deformací nábojnice závisí dále na výrobních tolerancích nábojnice (průměr, 
tloušťka stěny) a také na jejím tepelném zpracování. Kromě toho se výtahové síly zvětšují při 
špatném opracování povrchu nábojové komory a jejím znečištění. Další zhoršení situace 
nastává zahřáním nábojnice při výstřelu. Teplo předané prachovými plyny nábojnici není 
okamžitě předáno hlavni a způsobuje po krátkou dobu určitou dilataci nábojnice, což má také 
vliv na zvětšení výtahové síly, zejména u rychlopalných zbraní [3].

Vytahovače podle konstrukce dělíme na:

 pevné,
 odpružené,
 axiálně posuvné.

Pevné vytahovače jsou konstrukčně jednodušší a jsou vypracované přímo na závorníku. 
Mohou být buď jednostranné, nebo oboustranné, obr. 8.6. Nábojnice bývá často v pevných 
drápcích vytahovače polohována přidržovačem, který může být řešen i jako odpružený kolík.



Obr. 8.6 Jednostranný (a) a oboustranný (b) pevný vytahovač 

U oboustranných pevných vytahovačů slouží k vyhození prázdné nábojnice další náboj 
zasouvaný do drápků vytahovače. Tento systém vyhození vyžaduje 
poloze.

Nevýhodou konstrukce pevných vytahovačů je, že při zlo
celý závorník.

Odpružené vytahovače se při přeskoku drápku přes okraj nábojnice buď vy
posunují kolmo, příp. šikmo k ose závorníku. Mohou být upevněné na čepu, obr
drženy na speciálním záchytu, obr

Obr.8.7 Konstr

Vytahovač upevněný na čepu je jednoduché konstrukce, ale vyžaduje dosta
čep, který odolá velkým silám vznikajících při vytahování nábojnice.

U vytahovačů se používají různé druhy pružin, často bývá sám vytahovač
jako listová pružina, obr. 8.8.

Obr.8.8 Vytahovač jako listová pružina 

Pro střelbu z pravého nebo levého ramene je často, zejména u zbraní se závěrovým 
mechanismem v pažbě (bullpup), požadavek volitelného pravého/levého vyhazování nábojů. 
To většinou podstatně ovlivní umístění vytahovače a konstrukci vlastního závorníku a ul
vytahovače s vyhazovačem. 

Na obr. 8.9 je ukázka čela závorníku u pravolevého vyhazování útočné pušky Famas G2 
(příp. civilní verze samonabíjecí pušky MAS .223). Na čele závorníku jsou v tomto případě 
vypracovány dva otvory pro uložení vytahovače a z
pro nábojnici. Při nutnosti změny směru vyhazování se zamění vytahovač

a)
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Obr. 8.6 Jednostranný (a) a oboustranný (b) pevný vytahovač [3]

U oboustranných pevných vytahovačů slouží k vyhození prázdné nábojnice další náboj 
zasouvaný do drápků vytahovače. Tento systém vyhození vyžaduje zastavení závěru

Nevýhodou konstrukce pevných vytahovačů je, že při zlomení drápku je nutné

Odpružené vytahovače se při přeskoku drápku přes okraj nábojnice buď vy
šikmo k ose závorníku. Mohou být upevněné na čepu, obr

drženy na speciálním záchytu, obr. 8.7b).

Obr.8.7 Konstrukce odpružených vytahovačů [3]

něný na čepu je jednoduché konstrukce, ale vyžaduje dosta
čep, který odolá velkým silám vznikajících při vytahování nábojnice.

U vytahovačů se používají různé druhy pružin, často bývá sám vytahovač

Obr.8.8 Vytahovač jako listová pružina [3]

pravého nebo levého ramene je často, zejména u zbraní se závěrovým 
pažbě (bullpup), požadavek volitelného pravého/levého vyhazování nábojů. 

To většinou podstatně ovlivní umístění vytahovače a konstrukci vlastního závorníku a ul

Na obr. 8.9 je ukázka čela závorníku u pravolevého vyhazování útočné pušky Famas G2 
(příp. civilní verze samonabíjecí pušky MAS .223). Na čele závorníku jsou v tomto případě 
vypracovány dva otvory pro uložení vytahovače a z montážních důvodů vyjímatelná opěrka 
pro nábojnici. Při nutnosti změny směru vyhazování se zamění vytahovač 1

[3]

U oboustranných pevných vytahovačů slouží k vyhození prázdné nábojnice další náboj 
vení závěru v zadní 

mení drápku je nutné vyměnit 

Odpružené vytahovače se při přeskoku drápku přes okraj nábojnice buď vykyvují, nebo 
šikmo k ose závorníku. Mohou být upevněné na čepu, obr. 8.7a) nebo 

něný na čepu je jednoduché konstrukce, ale vyžaduje dostatečně pevný 

U vytahovačů se používají různé druhy pružin, často bývá sám vytahovač konstruován 

pravého nebo levého ramene je často, zejména u zbraní se závěrovým 
pažbě (bullpup), požadavek volitelného pravého/levého vyhazování nábojů. 

To většinou podstatně ovlivní umístění vytahovače a konstrukci vlastního závorníku a uložení 

Na obr. 8.9 je ukázka čela závorníku u pravolevého vyhazování útočné pušky Famas G2 
(příp. civilní verze samonabíjecí pušky MAS .223). Na čele závorníku jsou v tomto případě 

montážních důvodů vyjímatelná opěrka 
1 se zátkou 2.

b)
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Obr 8.9 Úprava závorníku pro pravé/levé vyhazování [3]

Axiálně posuvné vytahovače se používají především u zbraní s lůžkovými závěry. 
Vytahovač na obr. 8.10 je ovládán palcem vytahovače 2, který při sklopení hlavní tlačí na dřík 
vytahovače 3. Vytahovač povytáhne nábojnici nebo nevystřelený náboj tak, že je možné prsty 
je odstranit. U vícehlavňových loveckých zbraní vytahovač vytahuje nábojnice ze všech 
hlavní najednou, např. u kulobrokové kozlice CZ 584 (obr. 8.10 vpravo).

Obr.8.10 Princip konstrukce vytahovače u lůžkového závěru (vlevo) [3], vpravo provedení společného 
vytahovače pro obě hlavně u kulobrokové kozlice CZ 584 [www.czub.cz]

8.2.2	Vyhazovací	mechanismy
Vyhazovací mechanismus zabezpečuje vyhození vytažené nábojnice (příp. náboje) ze 

zbraně. Vyhazovače mohou být uloženy buď v pouzdru zbraně (závěru) nebo přímo na 
závěru. 

Vyhazovače uložené v pouzdru zbraně jsou u menších ráží většinou pevné (neodpružené), 
v rážích nad 12 mm jsou zpravidla odpružené. V dalším textu si jako příklad objasníme 
konstrukci a funkci pevného vyhazovače umístěného v pouzdru zbraně. 

Nejjednodušší a u malorážových zbraní nejčastěji používaný je pevný vyhazovač, obr. 
8.11, uložený v pouzdru zbraně jako výstupek 1 nebo páka, procházející výřezem závorníku. 
Uložen bývá většinou přímo proti vytahovači 2. Na spojnici vyhazovače s vytahovačem je vý-
hozné okénko.

Při vyhazování se nábojnice opře o ozub vytahovače a otáčí se kolem něho s dostatečně 
velkou rychlostí. Úhlová rychlost nábojnice přitom závisí především na rychlosti mechanismu 
v okamžiku vyhazování, profilu vytahovače a okraje nábojnice. 

1 - vytahovač
2 - zátka
3 - otvor pro zápalník
4 - vyhazovač

1 - vytahovač
2 - palec vytahovače
3 - dřík vytahovače

vytahovač 
pro obě hlavně



Obr.8.11 Uložení a princip funkce pevného vyhazovače [3]

8.2.3	Kombinovaná	vytahovací	
U malorážových zbraní s klínovým, komorovým revolverovým a lůžkovým zá

používá kombinované vytahovací a vyhazovací ústro
revolverových závěrů se jedná většinou o dvojra
konstrukci a funkci některých druhů vyhazovačů u zbraní s

U většiny lůžkových závěrů loveckých a sportovních zbraní je vytahovač dopl
každou hlaveň samostatným vyhazovacím ústrojím, které slouží k vyho
bojnice z nábojové komory. Na obr

Obr.8.12 Kladívkové vyhazovací ústrojí [3]

Mechanismus vyhazovače je uložen v 
8.12a) je poloha součástí před výstřelem. Po výstřelu, při sklopení hlavní ("zlomení" zbraně
viz obr. 8.12b) pružina vyhazovače vymrští kladívko vyhazovače, které předá svoji energii 
vytahovači 2 a ten vyhodí povytaženou nábojnici z

Aby nedošlo k vyhození nevystřeleného náboje, funkce vyhazovacího ústrojí je vázána na 
funkci bicího mechanismu. U hlavně, která není odpálena, je zadrženo kla
ve vybrání napínací páky 3, obr

Na obr. 8.13 je odpružený vyhazovač (vytahovač) uložený na šroubové pružině. V prvé 
fázi otevírání je nábojnice povytažena tak, že vyhazovač je přidržen svým záchytem až do 
vypuštění, obr. 8.13a). Silou pružiny je nábojnice vyho
omezena předpažbím. V případě, že ne
vyhazovače je přidržen napínací pákou bi

1

1 - vytahovač
2 - vyhazovač
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Obr.8.11 Uložení a princip funkce pevného vyhazovače [3]

8.2.3	Kombinovaná	vytahovací	a	vyhazovací	ústrojí
U malorážových zbraní s klínovým, komorovým revolverovým a lůžkovým zá
žívá kombinované vytahovací a vyhazovací ústrojí. U klínových a komorových 

revolverových závěrů se jedná většinou o dvojramennou páku. V dalším textu
konstrukci a funkci některých druhů vyhazovačů u zbraní s lůžkovým závěrem.

U většiny lůžkových závěrů loveckých a sportovních zbraní je vytahovač dopl
každou hlaveň samostatným vyhazovacím ústrojím, které slouží k vyhození povytažen
bojnice z nábojové komory. Na obr. 8.12 je znázorněno kladívkové vyhazovací ústrojí. 

Obr.8.12 Kladívkové vyhazovací ústrojí [3]

vače je uložen v předpažbí a sestává z kladívka 1 a pružiny. Na obr
je poloha součástí před výstřelem. Po výstřelu, při sklopení hlavní ("zlomení" zbraně

pružina vyhazovače vymrští kladívko vyhazovače, které předá svoji energii 
vytaženou nábojnici z hlavně. 

Aby nedošlo k vyhození nevystřeleného náboje, funkce vyhazovacího ústrojí je vázána na 
funkci bicího mechanismu. U hlavně, která není odpálena, je zadrženo kla
ve vybrání napínací páky 3, obr. 8.12c).

je odpružený vyhazovač (vytahovač) uložený na šroubové pružině. V prvé 
nice povytažena tak, že vyhazovač je přidržen svým záchytem až do 
. Silou pružiny je nábojnice vyhozena. Dráha vyhazovač

omezena předpažbím. V případě, že nedojde k výstřelu, je náboj pouze povytažen, záchyt 
vyhazovače je přidržen napínací pákou bicího ústrojí, obr. 8.13b) [3].

2

1 - kladívko vyhazovače 
2 - vytahovač a vyhazovač
3 - napínací páka

U malorážových zbraní s klínovým, komorovým revolverovým a lůžkovým závěrem se 
jí. U klínových a komorových 

dalším textu si objasníme 
lůžkovým závěrem.

U většiny lůžkových závěrů loveckých a sportovních zbraní je vytahovač doplněn pro 
zení povytažené ná-

kladívkové vyhazovací ústrojí. 

předpažbí a sestává z kladívka 1 a pružiny. Na obr. 
je poloha součástí před výstřelem. Po výstřelu, při sklopení hlavní ("zlomení" zbraně –

pružina vyhazovače vymrští kladívko vyhazovače, které předá svoji energii 

Aby nedošlo k vyhození nevystřeleného náboje, funkce vyhazovacího ústrojí je vázána na 
funkci bicího mechanismu. U hlavně, která není odpálena, je zadrženo kladívko vyhazovače 

je odpružený vyhazovač (vytahovač) uložený na šroubové pružině. V prvé 
nice povytažena tak, že vyhazovač je přidržen svým záchytem až do 

zena. Dráha vyhazovače vpřed je 
dojde k výstřelu, je náboj pouze povytažen, záchyt 

1

2

kladívko vyhazovače 
vytahovač a vyhazovač



Obr.8.13 Odpružený vytahovač 

8.3	Iniciační,	spoušťová	a	pojistná	ú
Iniciační ústrojí (odpalovací) slouží k

slože). Podle druhu iniciačního impulzu je rozdělujeme na mechanická a elektrická. V
textu si objasníme jen některé druhy mechanických iniciačních ústrojí

Spoušťové ústrojí (pokud je použito mechanické iniciační ústrojí) musí spolehlivě 
zajišťovat bicí mechanismus v
napínání. Obecně musí zabezpečovat možnost střelby jednotlivě, dávkou příp. 
dávkou. V integraci např. s nosičem závorníku může také zabezpečovat další funkce zbraně 
(např. volbu kadence, volbu druhu náboje atd.). 

Pojistná ústrojí zajišťují funkční bezpečnost zbraně nejčastěji tím, že zabezpečují zbraň 
proti:

 nezamýšlenému spuštění (odpálení),
 iniciaci při neuzavřeném nebo neuzamčeném závěru,
 předčasnému odemčení po výstřelu.

8.3.1	Mechanická	iniciační	ústrojí
Mechanickou iniciaci zabezpečuje bicí mechanizmus pomocí úderníku poháněného: 

 úderníkovou (bicí) pružinou,
 pružinou předsuvnou příp. hlavňovou,
 cizím zdrojem energie (elektromagnet, nezávislý pohon apod.).

V této kapitole si objasníme bicí mechanismus s
mechanismu slouží k přenosu energie z
úderní díl) s pohybem otočným nebo přímoběžným.

Klasickým příkladem kladívkových bicích mechanismů 
mechanismy lůžkových závěrů, často nazývané zámky. Existuje řada zámkových soustav 
použitých převážně u zbraní
brokovnic a některých granátometů
bicí mechanismy se zámky:

 postranními, 
 lůžkovými.

Postranní zámky (obr. 8.14) jsou 
pružiny je rozdělujeme na přední, 
(kohoutkem) a na zadní, kdy 
jejich základnu odnímatelný zámkový pl
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Obr.8.13 Odpružený vytahovač – vyhazovač [3]

8.3	Iniciační,	spoušťová	a	pojistná	ústrojí
Iniciační ústrojí (odpalovací) slouží k iniciaci zápalky (zápalkového šroubu, zápalkové 

slože). Podle druhu iniciačního impulzu je rozdělujeme na mechanická a elektrická. V
textu si objasníme jen některé druhy mechanických iniciačních ústrojí.

Spoušťové ústrojí (pokud je použito mechanické iniciační ústrojí) musí spolehlivě 
zajišťovat bicí mechanismus v napnuté (příp. i jiné definované) poloze, jeho uvolnění a příp. i 
napínání. Obecně musí zabezpečovat možnost střelby jednotlivě, dávkou příp. 

nosičem závorníku může také zabezpečovat další funkce zbraně 
(např. volbu kadence, volbu druhu náboje atd.). 

Pojistná ústrojí zajišťují funkční bezpečnost zbraně nejčastěji tím, že zabezpečují zbraň 

ému spuštění (odpálení),
iniciaci při neuzavřeném nebo neuzamčeném závěru,
předčasnému odemčení po výstřelu.

8.3.1	Mechanická	iniciační	ústrojí
Mechanickou iniciaci zabezpečuje bicí mechanizmus pomocí úderníku poháněného: 

úderníkovou (bicí) pružinou,
inou předsuvnou příp. hlavňovou,

cizím zdrojem energie (elektromagnet, nezávislý pohon apod.).

této kapitole si objasníme bicí mechanismus s vlastní bicí pružinou. U tohoto typu 
přenosu energie z bicí pružiny na úderník obvykle kladí

pohybem otočným nebo přímoběžným.

Klasickým příkladem kladívkových bicích mechanismů s otočným pohybem kladívka 
mechanismy lůžkových závěrů, často nazývané zámky. Existuje řada zámkových soustav 
použitých převážně u zbraní loveckých, sportovních, ale i u vojenských
brokovnic a některých granátometů. Podle umístění tzv. zámkové desky je rozdělujeme na 

8.14) jsou uloženy na zámkové desce – bočnici. Podle polohy bicí 
pružiny je rozdělujeme na přední, u kterých je bicí pružina umístěna před kladívkem 
(kohoutkem) a na zadní, kdy je pružina uložena za kladívkem. U postranních zámků tvoří 
jejich základnu odnímatelný zámkový plech. Na obrázku je ukázka postranního zámku 

iniciaci zápalky (zápalkového šroubu, zápalkové 
slože). Podle druhu iniciačního impulzu je rozdělujeme na mechanická a elektrická. V dalším 

Spoušťové ústrojí (pokud je použito mechanické iniciační ústrojí) musí spolehlivě 
napnuté (příp. i jiné definované) poloze, jeho uvolnění a příp. i 

napínání. Obecně musí zabezpečovat možnost střelby jednotlivě, dávkou příp. i omezenou 
nosičem závorníku může také zabezpečovat další funkce zbraně 

Pojistná ústrojí zajišťují funkční bezpečnost zbraně nejčastěji tím, že zabezpečují zbraň 

Mechanickou iniciaci zabezpečuje bicí mechanizmus pomocí úderníku poháněného: 

vlastní bicí pružinou. U tohoto typu 
bicí pružiny na úderník obvykle kladívko (z němčiny 

otočným pohybem kladívka jsou 
mechanismy lůžkových závěrů, často nazývané zámky. Existuje řada zámkových soustav 

u vojenských a policejních 
. Podle umístění tzv. zámkové desky je rozdělujeme na 

bočnici. Podle polohy bicí 
umístěna před kladívkem 

U postranních zámků tvoří 
ech. Na obrázku je ukázka postranního zámku 



(pravého) v napnutém stavu. Záchyt kladívka může být jednoduchý nebo dvojitý. Postranní 
zámek s dvojitým záchytem určitého uspořádání se nazývá Holland 

Obr. 8.14 Postranní zámek 

Lůžkové zámky (obr. 8.15) jsou umístěny
na spoušťové (spodní) desce. P
Deeley (obrázek vlevo) a Blitz

Obr. 8.15 Lůžkové zámky soustavy Anson 

S lůžkovými zámky se převážně setkáváme u závěrů koz
tyto zámky někdy v kombinaci s postranními zámky tak, že zámek pro kulovou hlaveň je na 
spoušťové desce a brokové hlavně jsou opatřeny zámky post
zámkových soustav, které lze jen stěží do popsaných skupin zařadit

Jako příklad konstrukčního řešení kladívkového bicího mechanismu s
kladívka a vlastní bicí pružinou uveďme konstrukci 
(obr. 8.16 vlevo).

Uspořádání bicího mechanismu s
znázorněno na obr. 8.16 vpravo. Jedná se o konstrukční řešení z
Vlastní úderník se zápalníkem je umístěn v

Obr. 8.16 Bicí mechanismus útočné pušky s
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(pravého) v napnutém stavu. Záchyt kladívka může být jednoduchý nebo dvojitý. Postranní 
zámek s dvojitým záchytem určitého uspořádání se nazývá Holland – Holland [3].

Obr. 8.14 Postranní zámek – pravý [3]

8.15) jsou umístěny přímo ve vybrání lůžka, nebo 
Podle polohy bicích pružin je rozdělujeme na soustav

a Blitz (obrázek vpravo).

Lůžkové zámky soustavy Anson – Deeley (vlevo) a Blitz (vpravo)

S lůžkovými zámky se převážně setkáváme u závěrů kozlic a trojáků. U trojáků bývají 
tyto zámky někdy v kombinaci s postranními zámky tak, že zámek pro kulovou hlaveň je na 

a brokové hlavně jsou opatřeny zámky postranními. Existuje však mnoho 
zámkových soustav, které lze jen stěží do popsaných skupin zařadit [3].

Jako příklad konstrukčního řešení kladívkového bicího mechanismu s
nou uveďme konstrukci použitou u útočných pušek Kalašnikov 

Uspořádání bicího mechanismu s přímoběžným kladívkem a vlastní bicí pružinou je 
znázorněno na obr. 8.16 vpravo. Jedná se o konstrukční řešení z české útočné pušky vz. 58. 

í úderník se zápalníkem je umístěn v závorníku. 

Bicí mechanismus útočné pušky s otočným (vlevo) a příboměžným (vpravo) kladívkem 

(pravého) v napnutém stavu. Záchyt kladívka může být jednoduchý nebo dvojitý. Postranní 
Holland [3].

nebo jsou připevněny 
odle polohy bicích pružin je rozdělujeme na soustavy Anson –

Deeley (vlevo) a Blitz (vpravo) [3]

lic a trojáků. U trojáků bývají 
tyto zámky někdy v kombinaci s postranními zámky tak, že zámek pro kulovou hlaveň je na 

ranními. Existuje však mnoho 

Jako příklad konstrukčního řešení kladívkového bicího mechanismu s otočným pohybem 
použitou u útočných pušek Kalašnikov 

a vlastní bicí pružinou je 
české útočné pušky vz. 58. 

otočným (vlevo) a příboměžným (vpravo) kladívkem [3] 
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8.3.2	Spoušťová	ústrojí
Základem spoušťového ústrojí jsou spoušť a spoušťová páka, která bývá někdy nazývána

jako záchyt závěru. Obě tyto součásti se vyskytují u všech spoušťových mechanismů, jen 
výjimečně mohou splynout v jednu. Jednoduché uspořádání spoušťového ústrojí je na obr. 
8.17. 

Obr. 8.17 Základní uspořádání spoušťového ústrojí

Ve velké většině spoušťová ústrojí obsahují další vložené součásti, které plní různé funkce 
(např. zmenšení odporu spouště při přesné střelbě – tzv. napínáčky, příp. přerušení střelby u 
samonabíjecích nebo automatických zbraní – tzv. přerušovače, atd.). Spoušťová ústrojí vždy 
obsahují pružiny, jejichž úkolem je vracet součásti spoušťového ústrojí do počáteční (příp. 
funkční) polohy. S ohledem na rozsah těchto skript si dále objasníme pouze princip 
konstrukce některých napínáčků a jednoduchého přerušovače samonabíjecí zbraně.

Rozhodujícím požadavkem pro konstrukci mechanismu spoušťového ústrojí je požadavek 
na průběh odporu spouště, který se liší především podle druhu a určení zbraně. Odpor spouště 
není konstantní hodnota a mění se při stlačování spouště. U služebních a obranných zbraní je 
nejčastější požadavek, aby v průběhu stlačování spouště byly zřetelné dvě úrovně odporu. 
Výrazný druhý odpor naznačuje střelci, že při dalším stlačení již dojde k výstřelu, obr. 8.18. 
Hodnota druhého odporu například u vojenských, policejních i obranných pistolí je asi 20N, u 
útočných pušek přibližně 25N.

Obr. 8.18 Průběh odporu spouště služebních a obranných zbraní [3]

U loveckých kulových zbraní s požadavkem na přesnou střelbu se často používá ke 
zmírnění odporu spouště, tzv. napínáček, který umožňuje spuštění bicího ústrojí pouhým 
dotykem prstu. Základní součástí napínáčku je páka, která při svém uvolnění vychýlí 
spoušťovou páku. Páku napínáčku pohání pružina, která se musí před výstřelem napnout. 



Podle konstrukce je můžeme rozdělit 
(tzv. německý) a speciální. V dalším si stručně objasníme první dvě 

U kulobrokových a kulových dvo
plně využity, se používá jednojazýčkový (z
Francouzský napínáček se nap
páka napínáčku 1 zachytí za ozub otáčivého záchytu 
napínáčku 1. Ta se pod tlakem své pružiny 
která uvolní úderník.

Obr. 8.19 Francouzský (vlevo) a německý (vpravo) napínáček [3]

U opakovacích kulovnic se často používá dvoujazýčkový napínáček německý, obr. 8.19 
vpravo. Napíná se jazýčkem 
zaskočí za ozub spouště. Stisknutím spouště se raménko 
5. Ta se vychýlí a vypustí úderník 

U obou druhů napínáčků se citlivost reguluje šroubem
použití napínáčku pouhým stisknu

U samonabíjecích a automatických zbraní (těch, které umožňují kromě střelby dávkou 
také střelbu jednotlivými výstřely, příp. dávkou omezenou na několik výstřelů) obsahuje 
spoušťové ústrojí přerušovač 
úderníku nebo závěru (nosiče závorníku) i v
je znázorněný přerušovač samonabíjecí zbraně, který přeruší střelbu po každém
stlačení spouště je otočné kladívko uvolněno z
směrem vzad, když je spoušť stále stlačena, je kladívko zachyceno za přerušovač ozubem 
K dalšímu výstřelu je nutné uvolnit spoušť, tím dojde k
zachycení kladívka za ozub 1. 

Obr. 8.20 Příklad spoušťového mechanismu samonabíjecí zbraně [3] 
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dle konstrukce je můžeme rozdělit na jednojazýčkový (tzv. francouzský), dvojjazýčkový 
dalším si stručně objasníme první dvě konstrukce.

U kulobrokových a kulových dvojhlavňových zbraní loveckých, kde jsou oba jazýčky 
plně využity, se používá jednojazýčkový (zpětný) napínáček francouzský, obr
Francouzský napínáček se napíná zpětným zatlačením jazýčku spouště směrem 

zachytí za ozub otáčivého záchytu 2. Při stisku spouště se uvolní páka 
. Ta se pod tlakem své pružiny 3 prudce vychýlí a uhodí do spoušťové páky 

Obr. 8.19 Francouzský (vlevo) a německý (vpravo) napínáček [3]

U opakovacích kulovnic se často používá dvoujazýčkový napínáček německý, obr. 8.19 
apíná se jazýčkem 2 uloženým za jazýčkem spouště 1, až ozub jeho raménka 

zaskočí za ozub spouště. Stisknutím spouště se raménko 4 uvolní a udeří do spoušťové páky 
. Ta se vychýlí a vypustí úderník 6.

U obou druhů napínáčků se citlivost reguluje šroubem. Zbraň lze ovšem spustit i bez 
použití napínáčku pouhým stisknutím spouště. 

U samonabíjecích a automatických zbraní (těch, které umožňují kromě střelby dávkou 
také střelbu jednotlivými výstřely, příp. dávkou omezenou na několik výstřelů) obsahuje 

ové ústrojí přerušovač – součást, která přeruší funkční cyklus zachycením kladívka, 
úderníku nebo závěru (nosiče závorníku) i v případě, že je stále stlačená spoušť. Na obr. 8.20 
je znázorněný přerušovač samonabíjecí zbraně, který přeruší střelbu po každém
stlačení spouště je otočné kladívko uvolněno z ozubu 2 a dojde k výstřelu. 
směrem vzad, když je spoušť stále stlačena, je kladívko zachyceno za přerušovač ozubem 

dalšímu výstřelu je nutné uvolnit spoušť, tím dojde k uvolnění kladívka z ozubu 2 a 
. 

Obr. 8.20 Příklad spoušťového mechanismu samonabíjecí zbraně [3] 

na jednojazýčkový (tzv. francouzský), dvojjazýčkový 
konstrukce.

hlavňových zbraní loveckých, kde jsou oba jazýčky 
pínáček francouzský, obr. 8.19 vlevo.

směrem dopředu, až se 
. Při stisku spouště se uvolní páka 

uhodí do spoušťové páky 4, 

Obr. 8.19 Francouzský (vlevo) a německý (vpravo) napínáček [3]

U opakovacích kulovnic se často používá dvoujazýčkový napínáček německý, obr. 8.19 
, až ozub jeho raménka 4

uvolní a udeří do spoušťové páky 

. Zbraň lze ovšem spustit i bez 

U samonabíjecích a automatických zbraní (těch, které umožňují kromě střelby dávkou 
také střelbu jednotlivými výstřely, příp. dávkou omezenou na několik výstřelů) obsahuje 

součást, která přeruší funkční cyklus zachycením kladívka, 
případě, že je stále stlačená spoušť. Na obr. 8.20 

je znázorněný přerušovač samonabíjecí zbraně, který přeruší střelbu po každém výstřelu. Po 
výstřelu. Po pohybu závěru 

směrem vzad, když je spoušť stále stlačena, je kladívko zachyceno za přerušovač ozubem 2. 
nění kladívka z ozubu 2 a 

Obr. 8.20 Příklad spoušťového mechanismu samonabíjecí zbraně [3] 
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Konstrukce spoušťových mechanismů z hlediska způsobu napínání a uvolňování bicího 
mechanismu se liší podle druhu a principu zbraně. U zbraní jednoranových a opakovacích se 
bicí mechanismus napíná ručně, natažením kohoutku nebo úderníku po uzamčení závěru, 
nebo při otevírání, příp. zavírání závěru. U zbraní samonabíjecích a automatických je 
v průběhu střelby zajišťováno napínání bicích mechanismů s vlastní bicí pružinou zpravidla 
závěrovým mechanismem při jeho pohybu vzad. 

V další části si objasníme stávající terminologii související s činností spoušťového ústrojí 
ručních palných zbraní při napínání a uvolňování bicího ústrojí. U těchto zbraní rozlišujeme 
spoušťové ústrojí:

 jednočinné (revolverové, s kohoutovým napínáním, s revolverovým napínáním, 
s napínáním závěrem, Single Action - SA), 

 dvojčinné (s kohoutovým i spoušťovým napínáním, Double Action - DA),
 pouze se spoušťovým napínáním (Double Action Only - DAO). 

Jednočinným nazýváme takový druh spoušťového ústrojí, při kterém se bicí ústrojí, ať již 
ručně před střelbou nebo samočinně při střelbě, napne a zajistí vždy do tzv. napnuté (bicí)
polohy, z níž je krátkým stiskem spouště uvolněno. V anglické terminologii se používá 
označení Single Action ve zkratce SA. Tento typ spoušťového ústrojí se vyskytuje u téměř 
všech dlouhých zbraní a také u některých revolverů a samonabíjecích pistolí. V případě, že je 
v popise zbraně uvedeno, že má jednočinnou spoušť, pak to značí, že disponuje pouze SA 
spoušťovým ústrojím. U revolverů označených jako SA je nutné před každým výstřelem 
ručně napnout bicí mechanismus. U samonabíjecích pistolí označených jako SA je nutné 
ručně napnout bicí mechanismus jen před prvním výstřelem. Další napnutí je již prováděno 
automaticky.

Dvojčinné spoušťové ústrojí umožňuje jednak jednočinné ovládání – tj. před prvním 
výstřelem je možné po ručním napnutí bicího mechanismu krátkým stiskem spouště uvolnit 
bicí mechanismus. Kromě toho je možné první výstřel uskutečnit stisknutím spouště, kdy je 
pomocí převodu napnutý bicí mechanismus do zadní polohy a poté automaticky uvolněn 
k iniciaci zápalky. V anglické terminologii se používá označení Double Action – DA (pro 
úplnost dodejme, že v literatuře se používá také označení DA/SA pro zdůraznění možnosti 
použití obou způsobu uvolnění bicího mechanismu a pro odlišení od DAO). 

Třetím typem je spoušťové ústrojí, které umožňuje pouze spoušťové napínání bicího 
mechanismu. Všechny výstřely je možné uskutečnit pouze po napnutí bicího mechanismu 
stlačením spouště. Také v češtině se používá zkratka anglického termínu Double Action Only
- DAO.

Uvedené tři základní typy spoušťového ústrojí nepředstavují všechny jeho kombinace. 
Jako další příklad můžeme uvést spoušťový mechanismus pistole Browning v ráži 9mm 
Luger, která je vybavena přepínačem režimu napínání BDM (Browning Double Mode = 
Browningův dvojí způsob). V jedné poloze zbraň střílí v režimu DA a ve druhé poloze v 
režimu DAO. Kohoutek lze i v tomto režimu natáhnout, což jiné konstrukce v systémech 
DAO neumožňují. 

U obranných pistolí a revolverů se často setkáváme pouze se spoušťovým napínáním 
(DAO) jejíž pomocí se dlouhým stiskem spouště (protažením spouště) vnější kohoutek nebo 
kladívko natáhne a vypustí (přesmykne). Konstrukční řešení použito u pistole ČZ ráže 
6,35mm vz. 45 je znázorněno na obr. 8.21 (vlevo) a jeho obdoba se používá dodnes například 
u pistole CZ 92 (vpravo). 



Obr. 8.21 Spoušťové ústrojé DAO pistole ČZ ráže 6,35mm vz. 45 (vlevo) [3], CZ 92 (vpravo)

Hlavní nevýhodu systému DAO (relativně dlouhý chod a vyšší odpor spouště) odstraňují 
modifikované DAO systémy s
principem těchto mechanismů je zachycení bicího ústrojí v

Jako příklad těchto moderních konstrukcí 
(komerční název Safe Action 
Sauer (Double Action Kellermann 
Posledně jmenovaný spoušťový systém si blíže objasníme. 

Pistole Walther P99 QA
bicího ústrojí. Spoušťový systém QA umožnil 
odporu spouště prvních 3mm do 7N a další
(křivka d na obr. 8.22, kde jsou pro srovnání znázorněny různé průběhy 
pistolí Walther).

Obr. 8.22 Odpory spouště v

Křivka a znázorňuje průběh odporu spouště v
průběh odporu spouště při prvním výstřelu v režimu SA s
manuálně (tzv. antistresová spoušť) a křivka 
napnutí. Poslední graf d ukazuje průběh odporu spouště ve výše popsaném režimu 
reakce QA [3]. 
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ústrojé DAO pistole ČZ ráže 6,35mm vz. 45 (vlevo) [3], CZ 92 (vpravo)

Hlavní nevýhodu systému DAO (relativně dlouhý chod a vyšší odpor spouště) odstraňují 
modifikované DAO systémy s předepnutým (částečně napnutým) bicím ústrojím. Společným 

o mechanismů je zachycení bicího ústrojí v předepnuté poloze. 

těchto moderních konstrukcí lze uvést spoušťová ústrojí pistolí Glock 
(komerční název Safe Action - SA), Steyr Mannlicher (Reset Action System 

ermann – DAK) a také pistolí Walther (Quick Action 
Posledně jmenovaný spoušťový systém si blíže objasníme. 

je vybavena modifikovaným systémem DAO s
bicího ústrojí. Spoušťový systém QA umožnil zkrácení dráhy spouště na 6mm s

prvních 3mm do 7N a dalších 3mm s rychlým nárůstem odporu na 30 
na obr. 8.22, kde jsou pro srovnání znázorněny různé průběhy 

Odpory spouště v závislosti na dráze u pistolí Walther

znázorňuje průběh odporu spouště v DA (při spoušťovém napínání). Křivka 
průběh odporu spouště při prvním výstřelu v režimu SA s bicím mechanismem napnutým 

spoušť) a křivka c při druhé a dalších výstřelech při automatickém 
ukazuje průběh odporu spouště ve výše popsaném režimu 

ústrojé DAO pistole ČZ ráže 6,35mm vz. 45 (vlevo) [3], CZ 92 (vpravo)

Hlavní nevýhodu systému DAO (relativně dlouhý chod a vyšší odpor spouště) odstraňují 
předepnutým (částečně napnutým) bicím ústrojím. Společným 

předepnuté poloze. 

spoušťová ústrojí pistolí Glock 
SA), Steyr Mannlicher (Reset Action System - RAS), SIG-

í Walther (Quick Action – QA). 

je vybavena modifikovaným systémem DAO s předepnutím 
ě na 6mm s průběhem 

nárůstem odporu na 30 – 35N
na obr. 8.22, kde jsou pro srovnání znázorněny různé průběhy odporů spouště u 

Walther[3]

DA (při spoušťovém napínání). Křivka b je 
bicím mechanismem napnutým 

při druhé a dalších výstřelech při automatickém 
ukazuje průběh odporu spouště ve výše popsaném režimu rychlé 
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8.3.3	Pojistná	ústrojí
Bezpečnost zbraně v provozu je zajišťována v úzké funkční vazbě bicího, spoušťového a 

závěrového mechanismu. Základní požadavky na pojistná ústrojí jsou definovány v ČSN 39 
5003. Jednotlivé druhy pojistek plní např. následující požadavky této normy:

1. Jedním z hlavních požadavků kladeným na pojistné ústrojí je požadavek zajištění proti 
spuštění při neuzavřeném závěru (u zbraní neuzamčených) a neuzamčeném závěru (u 
zbraní uzamčených). 

2. Dalším požadavkem na pojistná ústrojí zbraní je požadavek na zabezpečení zbraně proti
nezamýšlenému (samovolnému) spuštění. 

3. Mezi pojistná ústrojí zařazujeme také mechanismy a zařízení informující střelce o 
napnutém bicím ústrojí nebo o přítomnosti náboje v hlavni, tzv. výstražníky.

Zajištění proti spuštění dokud není závěr uzavřen (při typu neuzamčeného závěru) nebo 
pokud není závěr uzamčen, je řešeno například vzájemným postavením závorníku a nosiče 
závorníku při výstřelu. U samonabíjecích pistolí je možné k blokování spuštění k tomuto 
účelu využít přerušovač, obr. 8.23. Základní funkcí přerušovače je přerušit funkční cyklus, 
aby zbraň nemohla střílet dávkou. V přední poloze závěru je vyřazen z funkce, protože 
zapadne do vybrání v závěru a umožní spuštění jen při dosažení správné polohy závěru vůči 
hlavni.

Obr. 8.23  Spoušťový mechanismus s přerušovačem [3]

  Pro bezpečnost zbraně je bezpodmínečně nutná pojistka, bránící nezamýšlenému, příp. 
samovolnému spuštění zbraně. Obvykle se u ručních hlavňových zbraní blokuje speciální 
součástkou spoušť (obr. 8.23), dále se používá blokování spoušťového táhla, spoušťové páky 
a úderníku (kladívka).  

Moderní tendencí u ručních zbraní je použití vícenásobného jištění. Jestliže je jištěna 
spoušť, pak je vhodné použít také úderníkovou pojistku, která se automaticky odjistí při 
stlačení spouště pomocí speciální páky. Tato pojistka je důležitá zejména při pádu zbraně a 
při vzniku jiných nečekaných zrychlení zbraně, kdy by i při zajištěné spoušti mohlo 
vyvolaným zrychlením dojít k pohybu úderníku, překonání odporu slabé pružiny úderníku a 
nežádoucímu výstřelu. Případně jsou použity i další zajišťovací prvky.

Příkladem takového přístupu je konstrukce pojistného ústrojí pistolí Glock. Pistole má 3 
pojistky (pojistku spouště a dvakrát jištěný úderník – obr. 8.24). Bezpečnost zbraně je navíc 
zvýšena tím, že bicí mechanismus (přímoběžný úderník) je při nabití pistole jen předepnut. 
Kromě manuální pojistky, která blokuje spoušť, se nejdříve odjistí odpružená pojistka 
úderníku a až po úplném stlačení spouště také pádová pojistka. Odpor spouště je přitom 



srovnatelný s klasickým SA ústrojím, i když je možné výměnou pružiny a stojiny spouště 
dosáhnout i jiné hodnoty odporu. 

Obr. 8.24  

U zbraní s vnějšími kohouty a s vyčnívajícími úderníky je požadována pojistka proti 
iniciaci zápalky při úderu na přístupnou (vnější) část kohoutku (např. na palečník), obr. 8.25.

Obr. 8.25 Princip odskoku kohoutku jednočinného revo

Kohoutky se z tohoto důvodu 
Tento zářez zabraňuje nepředvídanému výstřelu při náhodném úderu na spuštěný kohoutek 
nabité zbraně, ale s nenataženým kohoutem
zápalníku do prostoru náboje (zápalky) 
odskok kohoutku jednočinného revolveru na
Kratší rameno bicí pružiny působí prostřednictvím páky odskoku na ozub odskoku a tím 
odtáhne po každém výstřelu kohoutek na první zářez

Výstražníky jsme zařadili k
hmatově informují střelce o napnutém bicím ústrojí nebo o přítomnosti náboje v
Příklad výstražníku, signalizujícího přítomnost náboje v
v závěru a ovládaného vytahovačem u pistole

Obr. 8.26 Výstražník ovládaný 

pojistka spouště
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SA ústrojím, i když je možné výměnou pružiny a stojiny spouště 
dosáhnout i jiné hodnoty odporu. 

  Pojistné prvky pistolí Glock [www.glock.com]

U zbraní s vnějšími kohouty a s vyčnívajícími úderníky je požadována pojistka proti 
iniciaci zápalky při úderu na přístupnou (vnější) část kohoutku (např. na palečník), obr. 8.25.

Obr. 8.25 Princip odskoku kohoutku jednočinného revolveru [3]

tohoto důvodu opatřují dalším zářezem, zvaným první
zářez zabraňuje nepředvídanému výstřelu při náhodném úderu na spuštěný kohoutek 

nenataženým kohoutem. Mechanismus dále zabezpečí zruše
do prostoru náboje (zápalky) po výstřelu. Typickým řešením takové pojistky je 

kohoutku jednočinného revolveru na první zářez (první západ), jak ukazuje obr
Kratší rameno bicí pružiny působí prostřednictvím páky odskoku na ozub odskoku a tím 

kohoutek na první zářez [3].

jsme zařadili k pojistnému ústrojí. Jsou obvykle součástí závěrů a vizuálně a 
o napnutém bicím ústrojí nebo o přítomnosti náboje v

, signalizujícího přítomnost náboje v nábojové komoře,
závěru a ovládaného vytahovačem u pistole 7,65mm vz. 50 je na obrázku 8.26.

Obr. 8.26 Výstražník ovládaný vytahovačem [3]

1.  pojistka úderníku 2.  pojistka úderníku (pádová)

stojina spouště

SA ústrojím, i když je možné výměnou pružiny a stojiny spouště 

U zbraní s vnějšími kohouty a s vyčnívajícími úderníky je požadována pojistka proti 
iniciaci zápalky při úderu na přístupnou (vnější) část kohoutku (např. na palečník), obr. 8.25.

[3]

nebo bezpečnostní. 
zářez zabraňuje nepředvídanému výstřelu při náhodném úderu na spuštěný kohoutek 

Mechanismus dále zabezpečí zrušení přečnívání 
šením takové pojistky je 

(první západ), jak ukazuje obr. 8.25. 
Kratší rameno bicí pružiny působí prostřednictvím páky odskoku na ozub odskoku a tím 

pojistnému ústrojí. Jsou obvykle součástí závěrů a vizuálně a 
o napnutém bicím ústrojí nebo o přítomnosti náboje v hlavni. 

nábojové komoře, uloženého 
7,65mm vz. 50 je na obrázku 8.26.

2.  pojistka úderníku (pádová)
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U loveckých zbraní bývá indikace napnutých bicích mechanismů u brokovnic se skrytými 
kladívky a u většiny kulovnic. 

Výstražníky u brokovnic mají podobu kolíčků umístěných po stranách závěrové kličky. 
Kolíčky po napnutí kladívek vystoupí nad obrys zbraně. Jiné řešení je bočními otočnými číp-
ky, s hmatným výstupkem, které vyčnívají ze zámkových plechů.

Výstražníkem u kulovnice může být například zadní část úderníku, která vystupuje při 
napnutém bicím ústrojí z matice závěru – obr. 8.27. 

Obr. 8.27 Výstražník kulovnice CZ 550 [www.czub.cz]

úderník

výstražník



9	Zamiřování	zbraní
Zamířením zbraně nazveme 

střední dráha střely procházela cílem. 
požadovaného směru, používá k
základní princip zamiřování zbraní (podrobněji viz také kapitola o vnější balistice).

Obr. 9.1 Základní princip zamiřování zbraní [27]

Na obr. 9.1 je souřadná soustava (
prochází středem ústí hlavně a 
středu ústí hlavně (tzv. bod výstřelu). Dle obr. 9.1 můžeme definovat:

 náměrnou, která představuje prodlouženou osu vývrtu hlavně při zamíření zbraně 
bezprostředně před výstřelem

 záměrnou, kterou je přímka spojující definované body zaměřovače a záměrný bod na cíli
 úhel náměru (náměr) tj. úhel mezi osou 
 záměrný úhel , tj. úhel mezi náměrnou a záměrnou
 polohový úhel cíle , tj. úhel mezi osou 

9.1	Zaměřovače	ručních	palných	zbraní
Zaměřovač je obecně přístroj 

jen cíl).

Při střelbě z ručních palných zbraní se jedná o tzv. 
charakteristické především tím, že 
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9	Zamiřování	zbraní
m zbraně nazveme nastavení osy vývrtu hlavně zbraně v prostoru tak, aby 

dráha střely procházela cílem. Protože střelec nemůže přímo zamířit osu hlavně do 
požadovaného směru, používá k tomuto účelu zaměřovač. Na obr. 
základní princip zamiřování zbraní (podrobněji viz také kapitola o vnější balistice).

Obr. 9.1 Základní princip zamiřování zbraní [27]

Na obr. 9.1 je souřadná soustava (x, y), kde x představuje horizontální osu (dálku), která 
středem ústí hlavně a y vertikální osu (výšku dráhy střely). Bod „0“ je souřadnice 

středu ústí hlavně (tzv. bod výstřelu). Dle obr. 9.1 můžeme definovat:

která představuje prodlouženou osu vývrtu hlavně při zamíření zbraně 
řelem,

je přímka spojující definované body zaměřovače a záměrný bod na cíli
tj. úhel mezi osou x a náměrnou,

, tj. úhel mezi náměrnou a záměrnou,
, tj. úhel mezi osou x a záměrnou.

9.1	Zaměřovače	ručních	palných	zbraní
e obecně přístroj umožňující zamíření zbraně na zvolený záměrný bod (dále 

ních palných zbraní se jedná o tzv. přímé zamí
charakteristické především tím, že cíl je pro střelce přímo viditelný.

nastavení osy vývrtu hlavně zbraně v prostoru tak, aby 
Protože střelec nemůže přímo zamířit osu hlavně do 

tomuto účelu zaměřovač. Na obr. 9.1 je znázorněný 
základní princip zamiřování zbraní (podrobněji viz také kapitola o vnější balistice).

představuje horizontální osu (dálku), která 
vertikální osu (výšku dráhy střely). Bod „0“ je souřadnice 

která představuje prodlouženou osu vývrtu hlavně při zamíření zbraně 

je přímka spojující definované body zaměřovače a záměrný bod na cíli,

zvolený záměrný bod (dále 

ímé zamíření, které je 



Přímým zamířením proto rozumíme na
zvoleným cílem.

Zaměřovače ručních zbraní je možné podle konstrukce rozd
kategorií:

mechanické zaměřovače,
optické zaměřovače.

Každá kategorie zaměřova
Na obr. 9.2 je podrobnější dělení zam

Obr. 9.2 Klasifikace zaměřovačů ručních palných zbraní (upraveno dle [19])

9.2	Mechanické	zaměřovače	otevřené
Mechanický zaměřovač otevřený je nejjednodušším typem zaměřovače. Konstrukce 

mechanického zaměřovače otevřeného je dána třemi prvky, a to muškou M, hledím H a 
základnou mechanického zaměřovače 

Obr. 9.3 Schéma konstrukce mechanického zaměřovače a princip jeho zamíření při nulové záměrné, 

Zvláštním typem mechanického otevřeného zaměřovače je zaměřovač brokovnice, kter
je tvořen lištou a muškou, příp. dvojicí mušek (přední a zadní muška).
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ením proto rozumíme nastavení zaměřovače tak, aby zám

ních zbraní je možné podle konstrukce rozdělit do dvou hlavních 

ovačů se dále dělí podle typu konstrukčního 
lení zaměřovačů ručních palných zbraní (dále jen zbraní) [19].

Obr. 9.2 Klasifikace zaměřovačů ručních palných zbraní (upraveno dle [19])

9.2	Mechanické	zaměřovače	otevřené
Mechanický zaměřovač otevřený je nejjednodušším typem zaměřovače. Konstrukce 

mechanického zaměřovače otevřeného je dána třemi prvky, a to muškou M, hledím H a 
základnou mechanického zaměřovače s (vzdálenost mezi hledím a muškou), obr. 9.3.

Obr. 9.3 Schéma konstrukce mechanického zaměřovače a princip jeho zamíření při nulové záměrné, 

0, 0α = = [18]

Zvláštním typem mechanického otevřeného zaměřovače je zaměřovač brokovnice, kter
je tvořen lištou a muškou, příp. dvojicí mušek (přední a zadní muška).

záměrná procházela 

lit do dvou hlavních 

ního řešení zaměřovače. 
ních palných zbraní (dále jen zbraní) [19].

Obr. 9.2 Klasifikace zaměřovačů ručních palných zbraní (upraveno dle [19])

Mechanický zaměřovač otevřený je nejjednodušším typem zaměřovače. Konstrukce 
mechanického zaměřovače otevřeného je dána třemi prvky, a to muškou M, hledím H a 

(vzdálenost mezi hledím a muškou), obr. 9.3.

Obr. 9.3 Schéma konstrukce mechanického zaměřovače a princip jeho zamíření při nulové záměrné, 

Zvláštním typem mechanického otevřeného zaměřovače je zaměřovač brokovnice, který 
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Princip správného zamíření je dán požadavkem, abychom mušku a hledí zaměřovače 
navedli na záměrnou, kterou je přímka proložená středem vstupní pupily střelcova oka a 
záměrným bodem Z v cíli. 

Na obr. 9.4 jsou schematicky znázorněny různé tvary prvků nejjednoduššího 
mechanického zaměřovače tvořeného muškou a hledím.

Obr. 9.4 Příklad různých konstrukcí jednoduchého mechanického zaměřovače a) muška, b) hledí, 
c) vzájemné postavení mušky a hledí při správném zamíření [26]

Kromě správného vzájemného postavení mušky a hledí je druhý požadavek správného 
zamíření vázán na příčnou polohu zbraně. Je nutné, aby zbraň neměla příčný náklon. 

Na obr. 9.5 jsou schémata mechanických zaměřovačů umožňující nastavení prvků střelby 
v náměru. Záměrný úhel se staví vertikálním posunem hledí, přičemž muška zůstává 
nepohyblivá.

Obr. 9.5 Příklady mechanizmů pro nastavování záměrných úhlů a) hledí rámečkové, 
b) hledí stupínkové, c) hledí sektorové, d) sektorové hledí s rychlým nastavením zvoleného úhlu 

(upraveno dle [18], [26])

Jednotlivé hodnoty záměrných úhlů jsou kalibrovány v jednotkách topografické dálky 
střelby – v metrech nebo hektometrech (např. 25, 50, 75, příp. 1, 2, atd., což značí 100 m, 
200 m atd.). 

Na obr. 9.6 je znázorněno sektorové hledí, které umožňuje rychlé nastavení zvoleného 
úhlu (odpovídajícímu např. vzdálenosti 4, tj. 400 m). 

Obr. 9.6 Sektorové hledí s rychlým nastavením zvolené dálky střelby

Uvedené typy zaměřovačů se používají k zamíření především na pevné cíle. Nastavení 
nadběhu u nich není možné. 

a) b) c)

a) b) c) d)

1 - základna hledí
2 - klapka hledí
3 - stavítko hledí 
4 - sáňky hledí
5 - otvory základny hledí pro čep
6 - hledí
7 - výřez v hledí
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Konstrukce prvků zaměřovače, hledí a mušky, musí umožňovat přestavitelnost jednoho 
z nich s ohledem na možnost horizontálního a vertikálního posunu při rektifikaci a nástřelu 
zbraně. Zpravidla je řešen rektifikační pohyb u mušky.

Požadavek možnosti střelby na pohyblivé cíle vede u mechanických zaměřovačů ke 
konstrukci s nastavitelným nadběhem. Nastavitelným nadběhem je možné řešit i stranové 
opravy vnějších vlivů na dráhu střely, dále u malorážových zbraní střílejících z podstavce 
rovněž směrové zajištění zamíření na blízký zajišťovací bod při střelbě v noci, zadýmení cíle 
atd. 

Konstrukce mechanického zaměřovače s nastavitelným nadběhem zajišťuje kromě 
vertikálního pohybu hledí ještě jeho horizontální pohyb, vyvozovaný zpravidla šroubovým 
mechanismem. Horizontální poloha hledí je vázáná na stupnici, viz obr. 9.7.

Obr. 9.7 Rámečkové hledí mechanického zaměřovače s nastavitelným nadběhem, vlevo princip 
konstrukce [18], vpravo příklad realizace u UK vz. 59

Hlavní výhodou otevřených mechanických zaměřovačů je jednoduchost konstrukce a z ní 
vyplývající nízká cena. 

Hlavní nevýhodou otevřených mechanických zaměřovačů je nutnost současného 
pozorování 3 bodů – mušky, hledí a cíle. Tyto body jsou v natolik rozdílných vzdálenostech, 
že ani zdravé oko je nemůže současně vnímat ostře. To je zdrojem chyb v zamíření a 
nedostatky těchto druhů zaměřovačů se zvětšují při snížené viditelnosti a zrakové vadě 
střelce. 

9.3	Mechanické	zaměřovače	dioptriové
Dioptr (obr. 9.8) je zvláštním druhem mechanického zaměřovače. Je charakterizován 

hledím ve tvaru kruhové clony s malým průměrem, který je srovnatelný s průměrem pupily 
oka. Princip zamíření tímto zaměřovačem je dán tím, že oko je schopné nalézt rychle a 
s velkou přesností střed mezikruží i za předpokladu, že kontury jejího čela jsou pozorovány 
neostře. Oko je možné bezprostředně přiblížit k hledí, nemusíme dbát pracovní vzdálenosti 
oka. Tím je dána možnost prodloužit základnu zaměřovače a tím také zvýšit přesnost zamíření 
[26]. 
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Obr. 9.8 Dioptr pro střelbu na různé vzdálenosti kombinovaný s otevřeným hledím [26]

Hlavní předností tohoto zaměřovače je především to, že střelec uvádí do koincidence 
pouze dva body, mušku a záměrný bod v cíli a že ve srovnání s klasickými mechanickými 
mířidly zmenšuje akomodační interval oka ze 4 dioptrií na asi 1,5 dioptrie. Kromě zpřesnění 
zamíření se snižuje i únava oka. 

K nevýhodám dioptru patří hlavně omezení zorného pole střelce a i to, že dioptr  pracuje i 
jako clona omezující množství světla dopadajícího na oko, takže tímto zaměřovačem je 
ztížené zamiřování zbraně za zhoršených světelných podmínek. 

U sportovních zbraní je u dioptrů používán velmi malý otvor pro zvýšení přesnosti 
zamíření, viz obr. 9.9.

Obr. 9.9 Dioptry sportovních zbraní 

Je zřejmé, že typ dioptru znázorněný na obr. 9.9 nemůže být používán u vojenských, 
policejních ani loveckých pušek, protože by výrazně snižoval jak možnost pozorování 
zájmového prostoru, tak i použití zbraně za zhoršených povětrnostních podmínek.

Především v západních armádách je rozšířené použití dioptriového zaměřovače jako 
základního mechanického zaměřovače útočných pušek. V současné době je dioptr součástí 
základního mechanického sklopného zaměřovače nových pušek AČR - CZ 805 BREN AI, A2 
a samopalů CZ SCORPION EVO 3 AI. 

Závěr k mechanickým zaměřovačům:

U mechanických zaměřovačů je optická záměrná tvořená středem pupily oka, hledím, 
muškou a cílem. Hlavní nedostatek těchto zaměřovačů je, že hledí, muška a cíl se nezobrazují 
ostře. Proto zvýšení přesnosti zamíření vede přes zobrazení těchto třech bodů se stejnou 
ostrostí. Toho je možno v principu dosáhnout:

1. zobrazením záměrné značky do nekonečna v předmětovém prostoru, 
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2. promítnutím obrazu cíle do roviny záměrné značky,
3. promítnutím záměrné značky do roviny cíle.

Na prvním principu jsou založeny kolimátorové zaměřovače. Druhý princip využívají 
dalekohledové a optoelektronické (EOP, ZJO, CCD, televizní,…) zaměřovače a konečně třetí 
princip je využíván u laserových zaměřovačů-ozařovačů cílů. 

V dalším textu si blíže vysvětlíme princip kolimátorových a dalekohledových 
zaměřovačů.

9.4	Kolimátorové	zaměřovače
Kolimátorový zaměřovač je druh optického zaměřovače, který odstraňuje hlavní 

nedostatek mechanického zaměřovače tím, že umožňuje vidět záměrnou značku a cíl se 
stejnou ostrostí.

Kolimátor je v podstatě projektor, který promítá záměrnou značku na ohniskové destičce 
(OD) do nekonečna (obr. 9.10) [19]. 

Obr. 9.10 Princip kolimátoru [19] 

9.4.1	Neprůhledový	kolimátorový	zaměřovač
Původní kolimátorový zaměřovač byl řešen jako neprůhledový. Schéma jeho konstrukce je 

uvedeno na obr. 9.11. Objektiv zaměřovače je přivrácený k oku střelce. Ohnisková destička se 
záměrnou osnovou je osvětlována osvětlovacím zdrojem s matnicí. Cíl, záměrná osnova a oko 
pozorovatele jsou při správném zamíření v jedné přímce.

1- osvětlení, 2- matnice, 3- OD, 4- objektiv, 5- kloub, 6- výškový rektifikační mechanismus

Obr. 9.11 Neprůhledový kolimátor [26]

Pro korektní zamíření zbraně neprůhledovým kolimátorem je nutné, aby střelec pozoroval 
cíl oběma očima. Jedním okem je pozorována záměrná značka, která je zdánlivě promítnuta 

ObjektivOD

-f

1 2 3 4

5 6

f´

osvětlovací
soustava
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značkou do roviny cíle. Druhým okem je pak pozorován vlastní cíl. Lidský mozek pak obě 
informace spojí v jediný obraz.

Stavění prvků na kolimátoru se provádí posuvem výškově i stranově pomocí stavěcího 
mechanismu na bázi mikrometrických šroubů. 

Základní výhodou této konstrukce neprůhledového kolimátorového zaměřovače oproti 
prostým mechanickým zaměřovačům je skutečnost, že jedno oko vidí záměrnou značku 
v rovnoběžném svazku bez akomodace (tzn., nemusí zakřivovat oční čočku) a není proto tolik 
namáháno. Druhé oko vidí cíl také v rovnoběžném svazku. Zaměřování je tak velmi 
přirozené. Rovněž je možné oči přiblížit libovolně k objektivu, tj. na menší vzdálenost než 
250 mm, zorné pole přitom není omezeno.

Zvláštní konstrukce neprůhledového zaměřovače je typ Singlepoint, který vynalezl Švéd 
Nilse Ruddera a byl zdokonalen v Anglii. Konstrukční odlišnosti oproti původnímu 
kolimátorovému zaměřovači spočívají především v použití teleobjektivu místo 
achromatického objektivu (to umožňuje zvětšení ohniskové vzdálenosti objektivu a zkrácení 
stavební délky přístroje). Jako záměrná značka je použit svítící bod (odtud název „single 
point“). Jako osvětlovače se používá velmi intenzívní zdroj světla. K tomu účelu se využívá 
aktivní, případně luminiscenční hmota, k jejímuž aktivování dochází přes průhledný kryt 
denním světlem. Teleobjektiv musí být dobře vykorigovaný na základní optické vady [26]. 

9.4.2	Průhledový	kolimátorový	zaměřovač
Tento typ zaměřovače je tvořen kolimátorovou projekční soustavou, ve které je kresba 

záměrné destičky promítána na polopropustné zrcadlo (obr. 9.12). Přes toto zrcadlo 
pozorujeme cíl a na zrcadle se promítá záměrná osnova. Obě informace vlastně vidíme 
na/skrz  zrcadlo jedním okem. Typické konstrukční schéma je na obr. 9.12.

Obr. 9.12 Kolimárorový průhledový zaměřovač [26]

Místo polopropustného zrcadla může být i optická soustava tvořená čočkami pro 
odstranění sférické vady zobrazení záměrného bodu (značky). Popř. samotné polopropustné 
zrcadlo má ze strany pozorovatele sférickou (např. parabolickou) plochu a plní tak současně 
vlastní funkci objektivu (obr. 9.13). Poloměr křivosti vnitřní strany je roven dvojnásobku 
ohniskové vzdálenosti. Optická mohutnost tmeleného dubletu je volená tak, aby byla nulová. 
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1 - tubus, 2 - objektiv, 3 - polopropustné odrazné vrstvy, 4 - krycí sklo, 5 - laserová dioda  

Obr. 9.13 Kolimárorový průhledový zaměřovač (upraveno dle [26])

Oproti mechanickým zaměřovačům využití kolimátoru přináší některé výhody, mezi něž 
patří zejména:

 lepší zamíření za snížené viditelnosti,
 velké zorné pole,
 menší namáhání zraku,
 přesnější zamíření,
 lepší sledování pohyblivých cílů.

Další předností kolimátorových zaměřovačů je, že jsou obecně ve srovnání 
s dalekohledovými zaměřovači levnější.

Základní části moderních kolimátorů si představíme na konstrukci kolimátorového 
zaměřovače ZD-Dot od firmy Meopta Přerov, který je dodáván s novou útočnou puškou CZ 
805 BREN – obr. 9.14.

Obr. 9.14 Základní části kolimátorového zaměřovače ZD-Dot [www.meopta.com]

f´
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9.5	Dalekohledové	zaměřovače
Základem prakticky všech dalekohledových zaměřovačů je Keplerův dalekohled, který se 

skládá z objektivu a spojného okuláru. 

Keplerův dalekohled vytváří výškově a stranově převrácený obraz. Proto je nutné jej 
doplnit vhodnou převracecí soustavou. Tuto funkci plní u zaměřovačů určených pro ruční 
zbraně nejčastěji čočková převracecí soustava. U zaměřovačů určených pro hlavňové zbraně 
větších ráží (nad 12,7 mm) a zbraně lafetované v bojové technice pak lze využít rovněž 
hranolové převracecí soustavy. V současnosti se s hranolovými převracecími soustavami 
můžeme setkat i u zaměřovačů malorážových zbraní. Dalekohledový zaměřovač dále 
obsahuje ohniskovou destičku se záměrnou osnovou. 

Zjednodušené schéma typického zaměřovače je na obr. 9.15. Zobrazení cíle, který se 
nachází v nekonečnu, se vytváří v ohniskové rovině objektivu (A’B’). V ní je rovněž umístěn 
kolektiv (K). Kolektiv je (čočka, příp. optická soustava čoček) slouží ke ztotožnění výstupní 
pupily objektivu s objímkou převracecí soustavy, čímž dochází ke zmenšení příčných 
rozměrů optických členů.  

Obraz (A’B’) je převracecí soustavou (PS) stranově a výškově otočen a výsledný obraz 
(A“B“) je zobrazen do předmětové roviny okuláru. Do této roviny je rovněž umisťována 
ohnisková destička se záměrnými značkami.  Z tohoto důvodu (existence roviny mezilehlého 
zobrazení) se ve vojenských přístrojích a dále ve všech měřicích přístrojích výhradně 
používají dalekohledy typu Keplerova. Příkladem této konstrukce je optický zaměřovač PSO-
1 (obr. 9.16) využívaný u 7.62mm odstřelovačské pušky Dragunov (SVD).

Přístrojové zvětšení dalekohledu s čočkovou převracecí soustavou je dáno vztahem:
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Ohnisková vzdálenost objektivu je dána vztahem:
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Obr. 9.15 Optická soustava dalekohledu s jednočočkovou převracecí soustavou [26]
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Dalším důležitým parametrem dalekohledového zaměřovače je rozlišovací schopnost. 
Objektiv dalekohledu zobrazí odděleně dva blízké body, jestliže jejich úhlová vzdálenost 
dosahuje alespoň hodnoty

 
120

´́Ψ =
D

, (9.3)

kde D  značí průměr objektivu vyjádřený v milimetrech. 

Tato hodnota tedy určuje rozlišovací mez objektivu. Aby se u dalekohledu plně využilo 
rozlišovací meze objektivu, je nutno volit zvětšení dalekohledu tak, aby úhel rozlišený 
objektivem byl dalekohledem zvětšen tak, aby padl do oblasti rozlišovací meze 
pozorovatelova oka, tj. aby byl v mezích 1-4 minuty. Musí tedy platit, že:

60 4 60'' ''Γ Ψ    , po dosazení z (9.3) dostaneme vztah 
120

60 4 60'' ''Γ

D


   , jeho úpravou 

získáme výsledný vztah:

2D
2

D
Γ  . (9.4)

Nerovnost (9.4) určuje rozsah užitečného zvětšení dalekohledu. Je vidět, že zvětšení 
dalekohledu má být větší než poloviční průměr a menší než dvojnásobný průměr objektivu 

vyjádření v milimetrech. Je-li zvětšení 2DΓ > , nepřináší další informace o struktuře 
předmětu, a proto se nazývá prázdným zvětšením. Za těchto podmínek je od pozorovatelova 
oka požadováno, aby rozlišilo 120´´, což je hodnota, které dosáhne každé oko bez většího 
vypětí, takže takový dalekohled umožňuje provádění dlouhých pozorování bez většího 
namáhání oka. U běžných dalekohledů nebývá nikdy využito plně rozlišovací schopnosti 

objektivu, neboť jejich zvětšení 2DΓ < .

Nevýhodou uvedené konstrukce s čočkovou převracecí soustavou je prodloužení 
konstrukční délky zaměřovače. 

Prodloužení konstrukční délky zapříčiněné čočkovou převracecí soustavou  je nejmenší, 

je-li 2 2a f   , pak 2 2a f  a 0 1   . 

Používání jedné čočky jako převracecí soustavy má některé justážní a korekční nevýhody. 
Výhodnější a v rovněž praxi velmi časté je proto použití převracecí soustavy tvořené ze dvou 
čoček, viz obr. 9.16. Princip činnosti i obecné schéma je prakticky totožný s předchozím 
případem. Vlastní převracecí soustava je ale nahrazena dvojicí čoček, jejichž vzájemné 
parametry (ohniskové vzdálenosti, vzájemné vzdálenosti, …) jsou navrženy tak, aby byly 
v maximální možné míře potlačeny nežádoucí aberace optické soustavy.

Využití čočkových převracecích soustav má tu výhodu, že je možno měnit spojitě zvětšení 
v určitých mezích při zachování stavební délky dalekohledu. Dosahuje se toho vhodným 
spojitým posuvem obou čoček převracecí soustavy. Dalekohledy, které jsou takto 
konstruované, se nazývají pankratické nebo také jsou komerčně označeny zoom.

Dalekohledy s čočkovou převracecí soustavou mají dále tu výhodu, že je možno dát 
výstupní pupile libovolnou polohu. To je výhodné zejména při střelbě výkonnějšími náboji, 
kdy musí být výstupní pupila dostatečně daleko tak, aby nedošlo ke zranění oka střelce [26].
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Obr. 9.16 Optický zaměřovač PSO-1 s dvoučočkovou převracecí soustavou [26]

Nahrazením čočkové převracecí soustavy soustavou hranolovou umožní podstatné 
zkrácení délky zaměřovače. Příkladem této konstrukce je optický zaměřovač DV Mag 3 (obr. 
9.17 a 9.18), který je určen ve spojení s kolimátorovým zaměřovačem ZD-Dot k zamiřování 
útočné pušky CZ 805 BREN.

Obr. 9.17 Zaměřovač DV Mag 3 [www.meopta.com]



84

Obr. 9.18 Řez zaměřovačem DV Mag 3 (nahoře) a jeho optická soustava (dole) [www.meopta.com]

Na obr. 9.19 je útočná puška CZ 805 Bren s optickým zaměřovačem DV Mag 3 a s 
kolimátorovým zaměřovačem ZD-Dot.

Obr. 9.19 Zaměřovač DV Mag 3 s kolimátorem ZD-Dot na útočné pušce CZ 805 Bren [www.czub.cz]
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10	Přechodová a	vnější	balistika palných	zbraní
Nyní budeme pokračovat v objasňování základů balistiky a navážeme na teorii vnitřní 

balistiky naznačenou ve 4. kapitole.

Přechodová balistika je oblast balistiky, která zkoumá pohyb střely od okamžiku, kdy dno 
střely opustí ústí hlavně a končí, když vytékající prachové plyny přestanou ovlivňovat pohyb 
střely (viz obr. 4.1, IV. perioda). 

Konstatovali jsme, že na základě experimentů, měření a teoretických analýz se tvrdí, že 
v hlavňové palné zbrani je přibližně 30 % chemické energie uvolněné ze střeliviny přeměněno 
na kinetickou energii střely, 25 % energie přestoupí do hlavně ve formě tepla (u některých 
speciálních zbraní, u kterých je dosahováno vysokých úsťových rychlostí velmi lehkých střel 
tento poměr neplatí). Zbývají energie (asi 45 %) je obsažena v horkých prachových plynech, 
které během několika milisekund vytečou z hlavně vysokou rychlostí (700 až 900 m.s-1). 
Expandující prachové plyny tak přibližně do vzdálenosti 20-40 ráží od ústí hlavně udělí střele 
její maximální rychlost vmax [11], [12].

Vnější balistika zkoumá pohyb střely v prostředí, a to od okamžiku, kdy opustila oblast 
dodatečného účinku prachových plynů. Pohyb střely přitom může obecně probíhat 
v atmosféře, popř. i v jiném prostředí (např. ve vakuu, vodě apod.). Dále se budeme zabývat 
pouze pohybem střely v atmosféře. 

Hlavním úkolem vnější balistiky je výpočet drah střel (stanovení dostřelu, výšky vrcholu 
dráhy, doby letu střely aj.) a řešení otázek stability střel. K významným úkolům vnější 
balistiky dále patří i analýza přesnosti střelby, která je zaměřena do dvou relativně 
samostatných oblastí - hodnocení rozptylu drah střel a opravy prvků dráhy střely [12].

10.1	Základy	přechodové	balistiky
Přechodová balistika zkoumá například [12]:

1. pohyb střely v oblasti dodatečného účinku prachových plynů,
2. vliv pohybu hlavně (zbraně) při výstřelu na pohyb střely za ústím hlavně,
3. vliv kmitání střely uvnitř hlavně na pohyb střely za ústím hlavně,
4. vliv expanze úsťového proudu plynů na výlet střely z hlavně, její let k cíli 

a v případě podkaliberních střel také na oddělení vodících segmentů (pouzdra) střely,
5. dynamiku úsťového proudu,
6. jevy spojené s výtokem prachových plynů včetně popisu úsťové charakteristiky zbraně, tj.

popis vzniku komplexního úsťového proudového pole včetně silných rázových a 
expanzních vln, elektromagnetického záření, záblesku a dýmu na ústí hlavně,

7. možnosti vyhledávání zbraní podle jejich úsťových charakteristik,
8. vliv úsťové charakteristiky zbraně na chování zbraně při výstřelu a následném výtoku 

prachových plynů z hlavně,
9. úsťová mechanická zařízení určená pro redukci zákluzu, expanze a záblesku na ústí 

(úsťové brzdy, snižovače ústí, tlumiče plamene, apod.),
10. vliv chemických příměsí (aditiv) prachové náplně na potlačení záblesku na ústí,
11. vliv chemických příměsí prachové náplně na výkon a úsťovou charakteristiku palné 

zbraně,
12. možnosti simulace výtoku prachových plynů včetně záblesku na ústí zbraně atd.

V experimentální přechodové balistice je základní metodou pozorování. S ohledem na 
rychlost dějů jsou pro tento účel nejvhodnější rychloběžné kamery a další měřící zařízení 



(např. pro měření rozložení tlaku a teploty plynů v
zaznamenat nezkresleně tyto jevy [12]. 

10.1.1	Úsťová	charakteristika	zbraně
Úsťová charakteristika zbraně je termín, kterým označujeme všechny jevy doprovázející 

výstřel z palné zbraně (někdy je též označována jako úsťový projev zbraně). Jedná se 
například o následující doprovodné jevy výstřelu [1

1. expanze na ústí hlavně,
2. elektromagnetické záření,
3. záblesk na ústí hlavně,
4. dým na ústí hlavně.

Uvedené doprovodné jevy výstřelu představují zákonitý projev střelby z
Na obr. 10.1 jsou snímky znázorňující doprovodné jevy při výstřelu 

Obr. 10.1 Doprovodné jevy při výstřelu z

Úsťová charakteristika zbraně může být do jisté míry ovlivňována pomocí mechanických 
adaptérů nebo chemických aditiv přidávaných k
mohou být zmenšeny pomocí úsťového zařízení, které snižuje hybnost vytékajícího proudu 
prachových plynů. Chemické příměsi, přidané buď do prachové masy, nebo jako samostatný 
element do sestavy nábojky mohou poměrně významně redukovat záblesk na ústí a
také sekundární expanzi [12]. S
expanze na ústí hlavně.

10.1.1.1	Expanze	na	ústí	hlavně
Úsťové expanzní vlny jsou jevy spojené buď s

prachových plynů z hlavně během vytváře
expanzní vlna) nebo s rychlým hořením, které může nastat při sekundárním záblesku (tzv.  
sekundární expanzní vlna). Dále si objasníme pouze vznik primární expanzní vlny.

Primární expanzní (tlaková) vlna
Formování úsťových proudových polí začíná s

– vzniká první předcházející proud. Součástí tohoto stlačovaného sloupce vzduchu je také část 
prachových plynů, které pronikly před střelu (viz obr. 10.1 vlevo). 

Po výletu střely z hlavně proud prachových plynů přemisťuje okolní vzduch a vytváří 
silnou (primární) expanzní vlnu (obr. 10.1 vpravo). Expanze proudu prachových plynů vytváří 
proudové pole kvalitativně podobné proudovému poli prvního předcházejícího proudu. Tento 
extrémně horký proud prachových plynů expanduje do prvního proudu a velmi rychle ho 
předbíhá (obr. 10.2), kde je právě zachycen okamžik předbíhání [12].

Vytékající prachové plyny dále urychlují střelu, čímž na určité vzdálenosti od ústí hlavně 
(asi 20-40 ráží) dosáhne střela své maximální rychlosti 
také znázorněn průběh poklesu tlaku na ústí hlavně z
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(např. pro měření rozložení tlaku a teploty plynů v oblaku plynů před ústím hlavně) schopné 
zaznamenat nezkresleně tyto jevy [12]. 

1.1	Úsťová	charakteristika	zbraně
Úsťová charakteristika zbraně je termín, kterým označujeme všechny jevy doprovázející 

palné zbraně (někdy je též označována jako úsťový projev zbraně). Jedná se 
například o následující doprovodné jevy výstřelu [12]: 

Uvedené doprovodné jevy výstřelu představují zákonitý projev střelby z
Na obr. 10.1 jsou snímky znázorňující doprovodné jevy při výstřelu z pistole CZ 92.

Obr. 10.1 Doprovodné jevy při výstřelu z pistole CZ 92

Úsťová charakteristika zbraně může být do jisté míry ovlivňována pomocí mechanických 
adaptérů nebo chemických aditiv přidávaných k prachové náplni. Např. záblesk a expanze 

zmenšeny pomocí úsťového zařízení, které snižuje hybnost vytékajícího proudu 
prachových plynů. Chemické příměsi, přidané buď do prachové masy, nebo jako samostatný 
element do sestavy nábojky mohou poměrně významně redukovat záblesk na ústí a

sekundární expanzi [12]. S ohledem na poslání těchto skript bude dále objasněna jen 

10.1.1.1	Expanze	na	ústí	hlavně
Úsťové expanzní vlny jsou jevy spojené buď s rychlým výtokem směsi vzduchu a 

hlavně během vytváření úsťového proudového pole (tzv. 
rychlým hořením, které může nastat při sekundárním záblesku (tzv.  

). Dále si objasníme pouze vznik primární expanzní vlny.

Primární expanzní (tlaková) vlna
úsťových proudových polí začíná s vytlačováním stlačeného vzduchu z

vzniká první předcházející proud. Součástí tohoto stlačovaného sloupce vzduchu je také část 
prachových plynů, které pronikly před střelu (viz obr. 10.1 vlevo). 

hlavně proud prachových plynů přemisťuje okolní vzduch a vytváří 
silnou (primární) expanzní vlnu (obr. 10.1 vpravo). Expanze proudu prachových plynů vytváří 
proudové pole kvalitativně podobné proudovému poli prvního předcházejícího proudu. Tento 

horký proud prachových plynů expanduje do prvního proudu a velmi rychle ho 
předbíhá (obr. 10.2), kde je právě zachycen okamžik předbíhání [12].

Vytékající prachové plyny dále urychlují střelu, čímž na určité vzdálenosti od ústí hlavně 
hne střela své maximální rychlosti vmax (obr. 10.3). Na tomto obrázku je 

také znázorněn průběh poklesu tlaku na ústí hlavně z tlaku pú na atmosférický tl

oblaku plynů před ústím hlavně) schopné 

Úsťová charakteristika zbraně je termín, kterým označujeme všechny jevy doprovázející 
palné zbraně (někdy je též označována jako úsťový projev zbraně). Jedná se 

Uvedené doprovodné jevy výstřelu představují zákonitý projev střelby z palných zbraní. 
pistole CZ 92.

Úsťová charakteristika zbraně může být do jisté míry ovlivňována pomocí mechanických 
prachové náplni. Např. záblesk a expanze 

zmenšeny pomocí úsťového zařízení, které snižuje hybnost vytékajícího proudu 
prachových plynů. Chemické příměsi, přidané buď do prachové masy, nebo jako samostatný 
element do sestavy nábojky mohou poměrně významně redukovat záblesk na ústí a následně 

ohledem na poslání těchto skript bude dále objasněna jen 
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ní úsťového proudového pole (tzv. primární 

rychlým hořením, které může nastat při sekundárním záblesku (tzv.  
). Dále si objasníme pouze vznik primární expanzní vlny.

vytlačováním stlačeného vzduchu z hlavně 
vzniká první předcházející proud. Součástí tohoto stlačovaného sloupce vzduchu je také část 

hlavně proud prachových plynů přemisťuje okolní vzduch a vytváří 
silnou (primární) expanzní vlnu (obr. 10.1 vpravo). Expanze proudu prachových plynů vytváří 
proudové pole kvalitativně podobné proudovému poli prvního předcházejícího proudu. Tento 

horký proud prachových plynů expanduje do prvního proudu a velmi rychle ho 

Vytékající prachové plyny dále urychlují střelu, čímž na určité vzdálenosti od ústí hlavně 
). Na tomto obrázku je 

na atmosférický tlak patm (plná 



čára) a mnohem rychlejší pokles tlaku na dno střely z
patm [12].

1- expanzní vlna prvního předcházejícího proudu, 2

Obr. 10.2 Stínová fotografie úsťového proudové

Obr. 10.3 Průběh rychlosti střely a tlaku plynů v

10.2	Základy	vnější	balistiky
Základním úkolem vnější balistiky je výpočet dráhy střely. Na 

pohybuje v atmosféře, působí síla odporu vzduchu a síla tíže, dále Magnusova síla, 
Coriolisova síla a síla působením 

Dráhou střely pohybující se v
nelze vyjádřit v analytickém stavu (výjimkou je řešení plochých drah střel ve dvou 
intervalech rychlostí).

Balistická křivka je vždy křivkou konkávní a její tvar závisí především na rychlosti 
postupného pohybu střely při opuštění hlavně, na úhlu výstřelu, na letových vl
střely a na meteorologických podmínkách (tlak, teplota a vlhkost vzduchu, vítr). 

p
v

pm

tm
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čára) a mnohem rychlejší pokles tlaku na dno střely z tlaku pú (přerušovaná čára) také na tlak 

expanzní vlna prvního předcházejícího proudu, 2- turbulentní prstenec druhého proudu

Obr. 10.2 Stínová fotografie úsťového proudového pole při výstřelu z pušky [12]

Obr. 10.3 Průběh rychlosti střely a tlaku plynů v hlavni a před hlavní [12]

10.2	Základy	vnější	balistiky
ladním úkolem vnější balistiky je výpočet dráhy střely. Na rotující 

působí síla odporu vzduchu a síla tíže, dále Magnusova síla, 
působením větru.

hou střely pohybující se v odporujícím prostředí je balistická křivka
analytickém stavu (výjimkou je řešení plochých drah střel ve dvou 

Balistická křivka je vždy křivkou konkávní a její tvar závisí především na rychlosti 
při opuštění hlavně, na úhlu výstřelu, na letových vl

střely a na meteorologických podmínkách (tlak, teplota a vlhkost vzduchu, vítr). 

pú

vú
vmax

tú

(přerušovaná čára) také na tlak 

turbulentní prstenec druhého proudu

pušky [12]

hlavni a před hlavní [12]

rotující střelu, která se 
působí síla odporu vzduchu a síla tíže, dále Magnusova síla, 

odporujícím prostředí je balistická křivka, kterou zpravidla 
analytickém stavu (výjimkou je řešení plochých drah střel ve dvou 

Balistická křivka je vždy křivkou konkávní a její tvar závisí především na rychlosti 
při opuštění hlavně, na úhlu výstřelu, na letových vlastnostech 

střely a na meteorologických podmínkách (tlak, teplota a vlhkost vzduchu, vítr). 

t



Dráha rotující střely je obecně křivka prostorová, neboť střela se během letu odchyluje 
působením různých sil i do strany, tj. kolmo k
kartézském souřadném systému O(
(svislé roviny proložené přímkou, která určuje směr pohybu střely při opušt

O - bod výstřelu, S - vrchol, N - bod nárazu, C 
 - úhel sklonu dráhy,  x - vodorovná dálka, 

vrcholu, xs - vodorovná dálka vrcholu, 
(elevace),  - úhel zdvihu,  - záměrný úhel, 

Obr. 10.4 Dráha střely v

Na dolní části obr. 10.4 je znázorněn 
ústím hlavně zbraně v okamžiku, kdy jej střela opouští.

Bod výstřelu O je počátkem dráhy
O(x,y,z) a leží v úrovni ústí. Je možné ho 
kdy jím prochází těžiště střely. Vrchol dráhy S je nejvyšším bodem dráhy. Bod doletu C je 
průsečíkem dráhy střely s úrovní ústí. Bod na povrchu cíle nebo terénu, jímž prochází dráha 
střely, se nazývá bod nárazu N.

Vodorovná vzdálenost bodů 
je výška vrcholu dráhy Y.  

Stranové odchýlení je typické jednak pro střely, pohybující se v
příčného větru, jednak pro střely stabilizované rotací kolem podélné osy. Pok
(tzv. pravotočivé střely), tj. vektor úhlové rychlosti rotace střely směřuje vpřed, odchylují se 
rovněž vpravo. Stranová odchylka dráhy střely od výstřelné roviny (tj. od počátečního směru 
pohybu) se nazývá derivace. 

Průmět balistické křivky do výstřelné roviny není osově symetrický, neboť svislá přímka 
procházející vrcholem dráhy S dělí dráhu střely na dvě nestejné poloviny. První polovina 
dráhy mezi body O a S tvoří tzv. vzestupný oblouk dráhy, ve které
střely  kladný. Druhá polovina dráhy mezi vrcholem S a bodem doletu C (tzv. sestupný 
oblouk dráhy) je klesající funkcí a úhel sklonu dráhy střely 
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Dráha rotující střely je obecně křivka prostorová, neboť střela se během letu odchyluje 
působením různých sil i do strany, tj. kolmo k výstřelné rovině. Na horní č

adném systému O(x,y,z) znázorněn průmět dráhy střely do 
(svislé roviny proložené přímkou, která určuje směr pohybu střely při opušt

bod nárazu, C - bod doletu, A - obecný bod dráhy střely, 
vodorovná dálka, X - vodorovný dostřel, y - výšková souřadnice dráhy, 

vodorovná dálka vrcholu, z - stranová souřadnice, Z - derivace střely, 0 - úhel výstřelu, 
záměrný úhel, c - polohový úhel cíle,  - úhel nárazu, c -

dopadu.
Obr. 10.4 Dráha střely v atmosféře (balistická křivka) [12]

je znázorněn průmět dráhy střely do vodorovné roviny proložené 
okamžiku, kdy jej střela opouští.

je počátkem dráhy, je také počátkem kartézského souřadného systému
. Je možné ho ztotožnit s ústím hlavně při výstřelu v okamžiku, 

kdy jím prochází těžiště střely. Vrchol dráhy S je nejvyšším bodem dráhy. Bod doletu C je 
průsečíkem dráhy střely s úrovní ústí. Bod na povrchu cíle nebo terénu, jímž prochází dráha 
střely, se nazývá bod nárazu N.

ost bodů O a C se nazývá dostřel X. Výškový rozdíl mezi body 

Stranové odchýlení je typické jednak pro střely, pohybující se v podmínkách vanutí 
příčného větru, jednak pro střely stabilizované rotací kolem podélné osy. Pok
(tzv. pravotočivé střely), tj. vektor úhlové rychlosti rotace střely směřuje vpřed, odchylují se 
rovněž vpravo. Stranová odchylka dráhy střely od výstřelné roviny (tj. od počátečního směru 

vky do výstřelné roviny není osově symetrický, neboť svislá přímka 
procházející vrcholem dráhy S dělí dráhu střely na dvě nestejné poloviny. První polovina 

tvoří tzv. vzestupný oblouk dráhy, ve kterém je úhel sklonu dráhy 
dný. Druhá polovina dráhy mezi vrcholem S a bodem doletu C (tzv. sestupný 

oblouk dráhy) je klesající funkcí a úhel sklonu dráhy střely  je záporný. Sestupný oblouk 

Dráha rotující střely je obecně křivka prostorová, neboť střela se během letu odchyluje 
výstřelné rovině. Na horní části obr. 10.4 je v 

znázorněn průmět dráhy střely do výstřelné roviny 
(svislé roviny proložené přímkou, která určuje směr pohybu střely při opuštění hlavně). 

obecný bod dráhy střely, v - rychlost střely, 
výšková souřadnice dráhy, Y - výška 

úhel výstřelu,  - náměr 
úhel doletu, N  - úhel 

průmět dráhy střely do vodorovné roviny proložené 

také počátkem kartézského souřadného systému
při výstřelu v okamžiku, 

kdy jím prochází těžiště střely. Vrchol dráhy S je nejvyšším bodem dráhy. Bod doletu C je 
průsečíkem dráhy střely s úrovní ústí. Bod na povrchu cíle nebo terénu, jímž prochází dráha 

. Výškový rozdíl mezi body O a S, 

podmínkách vanutí 
příčného větru, jednak pro střely stabilizované rotací kolem podélné osy. Pokud rotují vpravo 
(tzv. pravotočivé střely), tj. vektor úhlové rychlosti rotace střely směřuje vpřed, odchylují se 
rovněž vpravo. Stranová odchylka dráhy střely od výstřelné roviny (tj. od počátečního směru 

vky do výstřelné roviny není osově symetrický, neboť svislá přímka 
procházející vrcholem dráhy S dělí dráhu střely na dvě nestejné poloviny. První polovina 

je úhel sklonu dráhy 
dný. Druhá polovina dráhy mezi vrcholem S a bodem doletu C (tzv. sestupný 

je záporný. Sestupný oblouk 
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dráhy je kratší a strmější, než oblouk vzestupný a dráha střely v odporujícím prostředí je proto 
nesouměrná. Nesouměrnost dráhy střely je tím větší, čím je větší odpor vzduchu působící na 
střelu.

Reálný cíl (obr. 10.5) se však obvykle nenachází přesně v úrovni ústí (C2). Je-li nad 
úrovní ústí, nazývá se cíl převýšený (C3) a polohový úhel cíle c je kladný, je-li pod úrovní 
ústí, nazývá se cíl snížený (C1) a polohový úhel cíle 

1C je pak záporný [12].

O - bod výstřelu, C1 - snížený cíl, C2 - cíl v úrovni ústí, C3 - převýšený cíl

Obr. 10.5 Střelba na cíle s různým převýšením [12]

Za daných meteorologických a geografických podmínek je tvar dráhy klasické střely 
závislý především na třech parametrech – počáteční rychlosti střely v0, úhlu výstřelu 0 a 
balistickém koeficientu střely c, které si nyní blíže vysvětlíme.

10.2.1	Počáteční	rychlost	střely	
Rychlostní poměry na ústí hlavně udává počáteční rychlost střely v0 [m.s-1]. Střela je po 

opuštění hlavně vystavena působení prachových plynů, které expandují vysokou rychlostí 
z ústí hlavně a střelu předbíhají. Působením plynů na dno střely - tzv. dodatečným účinkem 
prachových plynů - je střela dále urychlována, úroveň zrychlení je však podstatně menší, než 
v hlavni.

Délka pásma dodatečného účinku prachových plynů, tj. vzdálenost od ústí hlavně, na níž 
dodatečný účinek prachových plynů odezní, je přímo úměrná ráži střely a poměru hmotnosti 
prachové náplně k hmotnosti střely. V praxi dosahuje u běžných typů střeliva hodnot několika 
jednotek až desítek ráží střely. Nárůst rychlosti střely v pásmu dodatečného účinku činí 
několik procent úsťové rychlosti střely.

Počáteční rychlost střely v0 [m.s-1] je smluvní (myšlená, interpolovaná) rychlost 
postupného pohybu střely na ústí hlavně, kterou by střela musela mít při zanedbání 
dodatečného účinku prachových plynů, aby její průběh rychlosti za pásmem dodatečného 
účinku byl stejný jako u reálné střely. Rychlost střely vzhledem ke svému okolí (terénu) je 
ovlivňována zákluzem zbraně. Předpokládáme, že střela opustila hlaveň skutečnou rychlostí 
vú a byla urychlena prachovými plyny až na maximální rychlost vmax (obr. 10.6 – plná křivka). 

Úsťová rychlost vú je výsledkem vnitrobalistického výpočtu. Počáteční rychlost střely v0

se získá extrapolačním přepočtem (čárkovaná křivka) ze známého průběhu rychlosti střely za 
pásmem dodatečného účinku prachových plynů. Pokud použijeme lineární interpolaci, postačí 

C1

C2

C3

1C

2C
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měření rychlosti střely ve dvou bodech, pro přesnější interpolaci potřebujeme nejméně tři 
body.  Zavedením počáteční rychlosti se obchází problematické řešení reálného pohybu střely 
před ústím hlavně v pásmu dodatečného účinku prachových plynů. Z obr. 10.6 je také patrno, 
že v0  vú.

D - bod odeznění dodatečného účinku prachových plynů,  vú - úsťová rychlost střely,  v0 - počáteční rychlost 
střely, x1, x2, x3 - místa měření rychlosti střely za bodem xdú

Obr. 10.6 Definování úsťové rychlosti střely (upraveno dle [12])

10.2.2	Úhel	výstřelu
Směr pohybu střely je po opuštění hlavně definován ve výstřelné rovině úhlem výstřelu 0

(obr. 10.4), který představuje úhel mezi výstřelnou a úrovní ústí (osou x). Úhel výstřelu je 
nutné odlišovat od náměru , který udává polohu náměrné - osy hlavně vzhledem 
k vodorovné rovině při zamíření zbraně bezprostředně před výstřelem. Náměr je součtem 
polohového úhlu cíle c a záměrného úhlu  ( = c + ).

Při výstřelu vykoná hlaveň v důsledku působení impulsu výstřelu zpětný pohyb (u děl 
nazývaný zákluz). Tím dochází i k výškovému odchýlení hlavně. Střela, která opustí hlaveň, 
bývá proto i výškově odchýlena od směru, určeného osou hlavně před výstřelem. Výškovou 
úhlovou odchylku mezi náměrnou a výstřelnou nazýváme úhel zdvihu . Pokud je  > 0, 
hlaveň se při výstřelu odchyluje vzhůru, je-li  < 0, hlaveň se odchyluje dolů (zřídka). Úhel 
zdvihu je do značné míry ovlivněn kmitáním hlavně na ústí.

Úhel výstřelu 0 je tedy součtem tří úhlů: 0 c          (viz obr. 10.4). 

V závislosti na hodnotě úhlu výstřelu 0 rozlišujeme tři typy drah (obr. 10.7):

 ploché dráhy pro 0  < 20° (v jiné literatuře je udáván úhel 15°),
 oblé dráhy pro 20°  0   45°,
 strmé dráhy pro 0  >  45°.

Plochá dráha se vyznačuje velmi vysokým poměrem dostřelu k výšce vrcholu dráhy. 
Hodnoty tohoto poměru se pohybují řádově ve stovkách až tisících v závislosti na počáteční 
rychlosti střely a jejím balistickém koeficientu. Plochá dráha je typickou drahou pro přímou 
střelbu vedenou z ručních zbraní, tankových a protitankových zbraní, zvl. kanónů [12].

x1 x2 x3xdú x

v

v0

vmax

vú

D

0



1 –
Obr. 10.7 Typy drah střel v

10.2.3	Model	pohybu	střely	v
Střela vykonává na dráze letu v

ovlivňován vzájemnou interakcí letící střely a
balistickými charakteristikami střely a

V obecném bodě dráhy střely, která se pohybuje okamžitou rychlostí 
síla tíže G, která je vyvolána tíhovým zr
odporem vzduchu, viz obr. 10.

T - těžiště střely, R - síla odporu vzduchu, G 

Obr. 10.8 Schéma základních 

Při nejjednodušším řešení pohybu střely, kdy pohyb střely popisujeme jako pohyb jejího 
těžiště, zanedbáváme stranové odchylky střely a její 
souřadném systému O (x, y), jehož počátek je totožný s
je vodorovná, její směr je určen směrem střelby, osa y je svislá. Za těchto zjednodušujících 
podmínek probíhá pohyb střely ve výstřelné

Sílu odporu vzduchu R definujeme jako součin zpoždění 

R
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plochá dráha, 2 – oblá dráha, 3 – strmá dráha
Obr. 10.7 Typy drah střel v závislosti na úhlu výstřelu [12]

10.2.3	Model	pohybu	střely	v atmosféře	a	balistický	koeficient	střely
Střela vykonává na dráze letu v reálných podmínkách obecný prostorový pohyb, který je 

ovlivňován vzájemnou interakcí letící střely a atmosféry. Charakter pohybu je urč
balistickými charakteristikami střely a parametry atmosféry. 

obecném bodě dráhy střely, která se pohybuje okamžitou rychlostí 
je vyvolána tíhovým zrychlením a síla odporu vzduchu R

odporem vzduchu, viz obr. 10.8. 

síla odporu vzduchu, G - síla tíže, v  - rychlost pohybu střely v atmosféře

základních sil působících na střelu při pohybu v atmosféře (upraveno dle 

Při nejjednodušším řešení pohybu střely, kdy pohyb střely popisujeme jako pohyb jejího 
těžiště, zanedbáváme stranové odchylky střely a její pohyb zkoumáme v

), jehož počátek je totožný s bodem výstřelu (viz obr. 10.4). Osa 
je vodorovná, její směr je určen směrem střelby, osa y je svislá. Za těchto zjednodušujících 
podmínek probíhá pohyb střely ve výstřelné rovině, tj. v rovině x, y.

definujeme jako součin zpoždění aR a hmotnosti střely 

q RR m a .

G


v


dráha střely v
(balistická křivka)

T

atmosféře	a	balistický	koeficient	střely
reálných podmínkách obecný prostorový pohyb, který je 

atmosféry. Charakter pohybu je určen 

obecném bodě dráhy střely, která se pohybuje okamžitou rychlostí v, působí na střelu 
R, která je vyvolána 

střely v atmosféře

(upraveno dle [12])

Při nejjednodušším řešení pohybu střely, kdy pohyb střely popisujeme jako pohyb jejího 
pohyb zkoumáme v kartézském 

bodem výstřelu (viz obr. 10.4). Osa x
je vodorovná, její směr je určen směrem střelby, osa y je svislá. Za těchto zjednodušujících 

a hmotnosti střely mq:

(10.1)

dráha střely v atmosféře 
(balistická křivka)
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Jednou z možností, jak zjistit hodnotu R je její změření v aerodynamickém tunelu. Další 
možností je využití střeleckého lokátoru, který nám umožní určit R pro každou individuální 
střelu z relativně malého počtu výstřelů. Naměřené hodnoty můžeme popsat známým 
Newtonovým vztahem:

2

2
x

v
R c S


 [N], (10.2)

kde xc - koeficient čelního odporu vzduchu [-] v závislosti na rychlosti střely,

S - příčný průřez střely [m2],
 - hustota vzduchu [kg.m-3],

v - rychlost střely [m.s-1]. 

Aby bylo možné využít naměřené hodnoty síly odporu vzduchu R pro libovolnou reálnou 
atmosféru, je ve vnější balistice zavedena tzv. standardní atmosféra [12]. Rychlost střely v
transformujeme na tzv. fiktivní (výpočetní) rychlost v [15] (blíže také viz vztah 10.6). Dále si 

zvolíme střelu charakteristického tvaru, pro kterou naměříme hodnoty síly odporu vzduchu R
pro všechny uvažované rychlosti v .

S využitím vztahů (10.1) a (10.2) nyní můžeme definovat koeficient čelního odporu 
( )

etxc v etalonové střely na její fiktivní rychlosti:

2
( )

2

etx

R
c v

v
S




 . (10.3)

Na obr. 10.9 je znázorněný průběh průběh ( )
etxc v pro zákon odporu vzduchu z roku 1943 

(Rusko). Tento zákon odporu vzduchu (dále jen ZOV) byl vytvořen pro etalonovou střelu 
s dlouhým ogiválem vpředu, krátkou válcovou částí a komolým kuželem na konci střely. 

Do současné doby byla naměřena řada jiných průběhů koeficientů čelního odporu pro 
různé zákony odporu vzduchu (např. Siacciův (Itálie), Garnier-Dupuis (Francie) atd.). Pro 
řešení drah střel malorážových nábojů je možné použít např. ZOV 1943 nebo ZOV Siaccci.

Obr. 10.9 Koeficient čelního odporu ( )
etxc v - zákon 1943

1 [m.s ]v


[-]
etxc
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Dle obr. 10.9 můžeme konstatovat, že přibližně do rychlosti 250 m/s je koeficient čelního
odporu vzduchu 

etxc konstantní. Při nadzvukových rychlostech vznikají rázové vlny, které 

spotřebovávají podstatně více kinetické energie střely, než je tomu u střel pohybujících se 
rychlostmi podzvukovými [15]. Přibližně od rychlosti 1400 m/s je 

etxc opět konstantní. 

Když z rovnice (10.1) vyjádříme zpoždění vlivem odporu vzduchu aR a za sílu odporu 
vzduchu R dosadíme vztah z rovnice (10.2), dostaneme po úpravách vztah pro zpoždění:

0

( )R

N

p
a c F v

p
 , (10.4)

kde   c - balistický koeficient střely pro zvolený ZOV,
       p - tlak vzduchu v určitém bodě dráhy,
       p0N  - tlak vzduchu na hladině moře ve standardní atmosféře (poměr obou těchto tlaků 

vyjadřuje vliv atmosféry na velikost zpoždění),
F(v) - funkce odporu vzduchu, která vyjadřuje podíl rychlosti střely na celkovém 
zpoždění,

v - fiktivní rychlost střely, která je definovaná vztahem:

0Nv v




 , (10.5)

kde  v - skutečná rychlost střely,
 - virtuální teplota vzduchu v určitém bodě dráhy,
0N - virtuální teplota vzduchu na hladině moře ve standardní atmosféře (0N = 15,9°C).

Balistický koeficient c je pro zvolený ZOV definovaný vztahem:

2
3

q

10
id

c
m

 ,                      (10.6)

kde d - ráže střely [m],
mq - hmotnost střely [kg],
i - koeficient (součinitel) tvaru střely, který charakterizuje dokonalost aerodynamického 

řešení dané střely ve vztahu k etalonové střele[15]. 

Menším odporem proti pohybu v atmosféře disponuje střela s menší hodnotou 
balistického koeficientu, u které méně ubývá její rychlost na dráze. Ze vztahu (10.6) je 
zřejmé, že balistický koeficient je tím lepší, čím je menší ráže a větší hmotnost střely. Nebo 
jinými slovy, pro střely dané ráže mají menší odpor vzduchu střely větší hmotnosti. Vyšší 
hmotnost střely pro danou ráž přitom obecně dosáhneme buď prodlužováním střely, nebo 
použitím materiálu o vyšší hustotě. 

Funkce odporu vzduchu F(v) vyjadřuje závislost odporu vzduchu etalonové střely na 
rychlosti pohybu. Pro tuto funkci platí

2
0N( ) ( )

8000 etxF v v c v  


 , (10.7)

kde 0N - hustota vzduchu ve standardní atmosféře na povrchu Země,

( )
etxc v - koeficient čelního odporu etalonové střely definovaný vztahem (10.3).

V programech pro vnější balistiku se kromě funkce F(v) používá funkce G(v), pro niž platí:



Na obr. 10.10 jsou znázorněny průběhy 

Obr. 10.10 Průběhy funkcí 

V reálných podmínkách je podélná osa střely vždy odchýlena od vektoru rychlosti o určitý 
úhel, který se nazývá úhel náběhu 
uvést, že na začátku dráhy je větší než během letu podél celé dráhy). Toto odchylování osy 
střely má za důsledek variabilitu odporové plochy střely (obr. 10.

 - úhel náběhu (u

Obr. 10.11 Odporová plocha střely S(

Proto se při výpočtech plochých drah malorážových střel většinou zadává střední hodnota 
balistického koeficientu, konstantní podél celé dráhy.

V následující tabulce jsou uvedeny balistické charakteristiky některých střel vybraných 
nábojů [www.sellier-bellot.cz]
uvažovány jako konstantní (průměrné)
rychlosti je platná pro tlakoměrnou hlaveň dle C.I.P. 

( )F v
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F v
G v
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Na obr. 10.10 jsou znázorněny průběhy ( )F v a ( )G v pro ZOV z roku 1943.  

Průběhy funkcí ( )F v a ( )G v pro zákon odporu vzduchu 1943

reálných podmínkách je podélná osa střely vždy odchýlena od vektoru rychlosti o určitý 
nazývá úhel náběhu . Tento úhel se v průběhu letu mění (obecně je možné 

uvést, že na začátku dráhy je větší než během letu podél celé dráhy). Toto odchylování osy 
střely má za důsledek variabilitu odporové plochy střely (obr. 10.11).

úhel náběhu (u rotačních střel nazývaný úhel nutace),  - úhel precese

Obr. 10.11 Odporová plocha střely S() při pohybu střely s nenulovým úhlem náběhu 

Proto se při výpočtech plochých drah malorážových střel většinou zadává střední hodnota 
koeficientu, konstantní podél celé dráhy.

následující tabulce jsou uvedeny balistické charakteristiky některých střel vybraných 
bellot.cz]. Koeficienty tvaru i příslušné balistické koeficienty jsou 

uvažovány jako konstantní (průměrné) pro zákon odporu vzduch 1943. Hodnota počáteční 
rychlosti je platná pro tlakoměrnou hlaveň dle C.I.P. 

1 [m.s ]v


( )G v

(10.8)

1943.  

pro zákon odporu vzduchu 1943  

reálných podmínkách je podélná osa střely vždy odchýlena od vektoru rychlosti o určitý 
průběhu letu mění (obecně je možné 

uvést, že na začátku dráhy je větší než během letu podél celé dráhy). Toto odchylování osy 

úhel precese

nenulovým úhlem náběhu  [12]

Proto se při výpočtech plochých drah malorážových střel většinou zadává střední hodnota 

následující tabulce jsou uvedeny balistické charakteristiky některých střel vybraných 
. Koeficienty tvaru i příslušné balistické koeficienty jsou 

pro zákon odporu vzduch 1943. Hodnota počáteční 

1 [m.s ]v




Tab. 10.1 Náboje a jejich balistické charakteristiky, index 43 značí ZOV 1943 (upraveno dle [13])

Náboj Střela

223 Remington biogivální 
ostrá špička

7,62x39 monoogivální
ostrá špička

9 Luger
monoogivální
zakulacená 
špička

38 Special válcová
wadcuter

Pro sestavení pohybových rovnic popisujících pohyb těžiště střely T vytvoříme schéma 
rychlosti střely, zpoždění vlivem odporu vzduchu a gravitačního zrychlení (obr. 10.11),
vyplývá z obr. 10.8.

T – těžiště střely, v – rychlost střely, a

Obr. 10.12 Schéma rychlosti střely, zpoždění vlivem odporu vzduchu

Na základě obr. 10.12 můžeme sestavit následujících šest pohybových rovnic popisujících 
pohyb těžiště střely: 

Ra

aR cos
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Tab. 10.1 Náboje a jejich balistické charakteristiky, index 43 značí ZOV 1943 (upraveno dle [13])

Střela
ráže 

střely
d [mm]

hmotnost 
střely
mq [g]

koeficient 
tvaru
i43 [-]

balistický 
koeficient
c43 [m

biogivální 
ostrá špička 5,56 3,6 1,0 8,59

monoogivální
ostrá špička 7,62 8,0 1,3 9,44

monoogivální
zakulacená 9,0 7,5 1,5 16,20

wadcuter
9,0 9,6 1,9 16,03

Pro sestavení pohybových rovnic popisujících pohyb těžiště střely T vytvoříme schéma 
rychlosti střely, zpoždění vlivem odporu vzduchu a gravitačního zrychlení (obr. 10.11),

rychlost střely, aR zpoždění vlivem odporu vzduchu, g – gravitační zrychlení, 
 - úhel sklonu dráhy střely

Schéma rychlosti střely, zpoždění vlivem odporu vzduchu a gravitačního zrychlení 

Na základě obr. 10.12 můžeme sestavit následujících šest pohybových rovnic popisujících 

vx

vy

v



aR sin

y

( )g y

T

Tab. 10.1 Náboje a jejich balistické charakteristiky, index 43 značí ZOV 1943 (upraveno dle [13])

balistický 
koeficient

[m2/kg]

počát. 
rychlost
v0 [m/s]

8,59 1006

9,44 738

16,20 390

16,03 213

Pro sestavení pohybových rovnic popisujících pohyb těžiště střely T vytvoříme schéma 
rychlosti střely, zpoždění vlivem odporu vzduchu a gravitačního zrychlení (obr. 10.11), které 

gravitační zrychlení, 

gravitačního zrychlení 

Na základě obr. 10.12 můžeme sestavit následujících šest pohybových rovnic popisujících 

v

x
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2

2
cosR

d x
a

dt
  , (10.9)

2

2
sinR

d y
a g

dt
   , (10.10)

x

dx
v

dt
 , (10.11)

y

dy
v

dt
 ,                  (10.12)

cos xv

v
  ,                                 (10.13)

sin yv

v
  , (10.14)

2 2( )x yv v v  . (10.15)

V uvedených pohybových rovnicích je sedm neznámých:
 souřadnice těžiště střely – vodorovná dálka x a výška dráhy střely y,
 okamžitá rychlost střely v a její složky ve směru souřadných os vx  a vy,
 úhel sklonu dráhy střely ,
 doba letu střely t do bodu (x,y).

Za daných meteorologických podmínek je na základě uvedených rovnic dráha střely 
jednoznačně určena, pokud známe počáteční podmínky: 

 počáteční rychlost v0, 
 úhel výstřelu (počáteční úhel sklonu dráhy) 0, 
 balistický koeficient střely c. 

Výpočet dráhy střely ve výstřelné rovině pak spočívá v určení pěti základních prvků 
dráhy: geometrických souřadnic x, y, okamžité rychlosti střely v, úhlu sklonu dráhy střely  a 
doby letu střely t, z nichž obvykle vodorovná dálka x nebo doba letu t je zvolena jako 
nezávisle proměnná. Ostatní prvky dráhy se počítají v jednotlivých bodech dráhy jako závisle 
proměnné [12], [15], [21].
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11	Terminální	balistika	palných	zbraní
Na první pohled se zdá, že terminální balistika, která zkoumá zákonitosti interakce střel 

(obecněji libovolného letícího předmětu) v cíli (obecněji v libovolné překážce), je ze všech 
odvětví balistiky nejmladší. Ve skutečnosti byla a je neoddělitelnou součástí nejen balistiky 
ale i palných zbraní od jejich vzniku. S ohledem na rychlost a složitost dějů probíhajících při 
zasažení cíle zaznamenala skutečný teoretický a experimentem podložený vývoj až po druhé 
světové válce v souvislosti s možností použití experimentální techniky. 

Terminální balistika v současnosti představuje relativně velmi široký obor, kterého 
předmětem studia je interakce letícího předmětu s danou překážkou. V dalším textu se 
budeme ovšem zaobírat pouze terminální balistikou letící střely. V této souvislosti představuje  
terminální balistika souhrn metod, které slouží k objasnění efektivnosti palné zbraně 
k danému účelu. Terminální balistika palných zbraní zkoumá například zákonitosti

 pronikání střel neživým materiálem (průbojný účinek),
 ranivého účinku střel na živý organizmus,
 zastavujícího účinku střel na útočníka.

V dalším textu si objasníme průbojný účinek střel.

11.1	Průbojný	účinek	střel
Průbojnost je schopnost střely proniknout cílem (překážkou). Průbojný účinek střely 

závisí na celé řadě vlivů. Průnik překážky je výsledkem interakce střely a překážky. Pro 
tuto interakci jsou charakteristická extrémní zatížení střely i překážky a překročení 
pevnostních mezí materiálu překážky, příp. také střely.

Úroveň průbojnosti střely závisí dle [19] na třech základních skupinách faktorů:

1. balistických charakteristikách střely, k nimž se řadí ráže, hmotnost, tvar a dopadová 
rychlost střely (včetně úhlové rychlosti rotace), a také její schopnost průniku s 
minimálním předáním energie zasaženému cíli, která je určena celkovou konstrukcí střely 
(zejména její pevností, tvrdostí, tuhostí, deformovatelností a také odrazivostí), ale i 
stabilitou střely v okamžiku dopadu a při pronikání překážkou;

2. vlastnostech překážky, k nimž patří druh překážky, její tloušťka, celková geometrie a 
fyzikální vlastnosti - struktura, hustota, celková hmotnost, tvrdost, mechanická pevnost, 
elasticita, homogenita, obsah příměsí a další vlastnosti, které determinují její balistickou 
odolnost,

3. geometrii interakce, která je dána úhlem dopadu střely, tj. úhlem mezi podélnou osou 
střely a normálou k překážce v bodu jejich prvního kontaktu (s rostoucím úhlem dopadu 
se zvyšuje pravděpodobnost odrazu střely od překážky).

Schopnost střely proniknout překážkou definované tloušťky závisí do značné míry na 
absolutní dopadové kinetické energii střely Ed, určené dopadovou rychlostí střely vd [ms-1] a 
její hmotností mq [kg]. Je zřejmé, že s rostoucí dopadovou energií se zvyšuje za jinak stejných 
podmínek i průbojnost střely.

2
d q d

1

2
E m v . (11.1)

Dopadovou kinetickou energii střely Ed je nutné posuzovat ve vztahu k pronikanému 
průřezu S [m2], proto objektivnějším ukazatelem průbojné schopnosti střely je její měrná 
kinetická dopadová kinetická energie de (absolutní energie vztažená na jednotku příčného 

průřezu střely) [23].



V následující tabulce 11.1 jsou uvedeny údaje o hodnotách předpokládané dopadové 
kinetické energie a příslušné měrné kinetické energie při střelbě na terč vzdálený 5 m od ústí 
tlakoměrné hlavně. Balistické údaje o nábojích jsou převzaty z 

Tab. 11.1 Dopadová kinetická energie a měrná dopadová kinetická energie vybraných druhů nábojů

Náboj, druh střely
Hmotnost 

střely
[kg]

6,35 Browning, FMJ
3,30

45 AUTO, FMJ

1,55

22 LR, SB CLUB
2,56

9 mm LUGER, FMJ

7,50

357 Magnum, FMJ

1,03

7,62 x 25 TOKAREV, FMJ

5,50

22 WMR, FMJ
2,60

Průbojnost střely, tj. schopnost jejího pr
(za jinak stejných podmínek):

 s rostoucí hmotností střely a její dopadovou rychlostí,
 se zmenšující se ráží střely a úhlem 
 se zlepšující se stabilitou st

Průbojnost určité střely na ur
hodnocením průbojného účinku st
hlavně se používají pojmy limitní rychlost st
jedná o balistické ukazatele průbojné schopnosti dané střely k

Limitní rychlost střely limv

níž dojde k probití dané překážky. 
energie se spotřebuje na probití překážky (na konci průniku bude rychlost střely nulová).

Limitní dálka střelby je v
rychlosti vzhledem k dané překážce (definované odolnosti proti probití). 
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následující tabulce 11.1 jsou uvedeny údaje o hodnotách předpokládané dopadové 
kinetické energie a příslušné měrné kinetické energie při střelbě na terč vzdálený 5 m od ústí 
tlakoměrné hlavně. Balistické údaje o nábojích jsou převzaty z www.sellier

Tab. 11.1 Dopadová kinetická energie a měrná dopadová kinetická energie vybraných druhů nábojů

Hmotnost 

střely mq

[kg]

Průměr 
střely d

[m]

Příčný 
průřez střely 

S
[m2]

vd

[ms-1]

Dopadová 
kinetická 
energie 

střely

[J]

3,3010-3 6,38010-3 3,196910-5 238 93,

1,5510-2 1,14810-2 1,035110-4 260 523,9

2,5610-3 5,72010-3 2,569710-5 325 135,2

7,5010-3 9,03010-3 6,404210-5 390 570,

1,0310-2 9,12010-3 6,532510-5 385 759,

5,5010-3 7,83010-3 4,815210-5 502 693,0

2,6010-3 5,70010-3 2,551810-5 560 407,

ely, tj. schopnost jejího průniku do určité hloubky překážky obecn

ely a její dopadovou rychlostí,
ely a úhlem dopadu (měřeno ke kolmici k rovin

se zlepšující se stabilitou střely [19].

ely na určité překážce s rostoucí dálkou střelby klesá. V
inku střel ve vztahu k definované překážce v ur

se používají pojmy limitní rychlost střely a limitní dálka střelby. V
jedná o balistické ukazatele průbojné schopnosti dané střely k dané překážce. 

limv je v tomto smyslu nejnižší dopadová rychlost ur

ekážky. Přitom předpokládáme, že veškerá dopadová kinetická 
energie se spotřebuje na probití překážky (na konci průniku bude rychlost střely nulová).

je vzdálenost od dané zbraně, na níž dosáhne st
ekážce (definované odolnosti proti probití). 

(11.2)

následující tabulce 11.1 jsou uvedeny údaje o hodnotách předpokládané dopadové 
kinetické energie a příslušné měrné kinetické energie při střelbě na terč vzdálený 5 m od ústí 

www.sellier-bellot.cz.

Tab. 11.1 Dopadová kinetická energie a měrná dopadová kinetická energie vybraných druhů nábojů

Dopadová 
inetická 
energie 

střely Ed

[J]

Měrná 
kinetická 

energie střely 
ed

[MJm-2]

93,5 2,924

523,9 5,062

135,2 5,261

570,4 8,906

759,7 11,629

693,0 14,392

407,7 15,976

ekážky obecně roste 

eno ke kolmici k rovině překážky),

elby klesá. V souvislosti s 
ekážce v určité vzdálenosti od 

elby. V obou případech se 
dané překážce. 

smyslu nejnižší dopadová rychlost určité střely, při 

Přitom předpokládáme, že veškerá dopadová kinetická 
energie se spotřebuje na probití překážky (na konci průniku bude rychlost střely nulová).

, na níž dosáhne střela své limitní 
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Nejjednodušší přístup k definování zákonů interakce střela – překážka spočívá ve 
stanovení empirických vztahů odvozených na základě řady experimentů. Mezi nejznámější 
empirické vztahy patří například rovnice de Marre pro limitní rychlost střely limv [ms-1]:

0,75 0,7

lim SI 0,5
q

d s
v K

m
 , (11.3)

kde KSI [kg0.5m-0.45s-1] - konstanta (koeficient průbojnosti zahrnující vlastnosti střely a 
         překážky),
d [m] - ráže střely,
s [m] - tloušťka překážky,
mq [kg] - hmotnost střely. 

Konstanta KSI je empiricky stanovena pro danou dvojici (střela, překážka). Například pro 
homogenní pancíř vyrobený z legované oceli a průbojné střely ráže 7,62 mm s tupou hlavou 
má hodnotu v rozmezí 66232-69050. V některé literatuře je vztah (11.3) uváděn pro ráži 
střely a tloušťku překážky v decimetrech, pak příslušný koeficient průbojnosti K je v rozmezí 
hodnot 2350 - 2450 (platí KSI = 28,18 K). 

Rovnice de Marre (11.3) platí pro kolmý dopad střely na danou překážku a při střelbě na 
homogenní pancíř je použitelná pro pancíře, kterých tloušťka je řádově srovnatelná s ráží 
střely a její dopadová rychlost je menší než 2000 ms-1.

Ukazatelem balistické odolnosti překážek (například pro balistické ochranné prostředky) 
jsou mezní a kritická rychlost. 

Mezní rychlost vmez je definována jako nejvyšší dopadová rychlost dané střely (popř. 
jiného balistického tělesa, např. střepiny), při které ještě nedojde k probití překážky 
(pravděpodobnost probití je 0 %). Obdobně je definována kritická rychlost vkrit, kterou je 
taková dopadová rychlost střely (střepiny), při které dojde k probití překážky s 50% -ní 
pravděpodobností. 

Obr. 11.1 Mezní rychlost vmez a kritická rychlost vkrit (upraveno dle [19])

P
ra

vd
ěp

od
ob

no
st

 p
ro

bi
tí

50%

100%

rychlost střely [ms-1]

0%
vmez vkrit



100

12 Střelné	zbraně	a	střelivo	v právním	systému	České	republiky
Oblast střelných zbraní a střeliva je v době vydání těchto skript řízena především dvěma 

zákony a příslušnými vyhláškami. Prvním je zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu (dále jen zákon o zbraních), druhým je zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných 
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (dále jen zákon o ověřování), viz tab. 12.1.

Zákon o zbraních nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003 a od té doby byl více než desetkrát 
novelizován. Ke dni účinnosti zákona (1. 1. 2003) bylo vydáno celkem 6 prováděcích 
předpisů, do doby vydání těchto skript pak dále další dva předpisy (pořadové čísla 7 a 8):

1. Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechováva-
ných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým 
loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami (dále jen Nařízení vlády č. 338/2002 
Sb.),

2. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup 
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typů zbraně nebo střeliva do 
kategorie (dále jen Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb.),

3. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním 
provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva (dále jen Vyhláška MPO č. 
370/2002 Sb.),

4. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při 
znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů (dále jen Vyhláška MPO č. 
371/2002 Sb.),

5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o zbraních (dále jen Vyhláška MV č. 384/2002 Sb.),

6. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti 
k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a obsahu lékárničky první pomoci 
provozovatele střelnice (dále jen Vyhláška MZ č. 493/2002 Sb).

7. Nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné 
z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez 
předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky (dále jen Nařízení vlády č. 
151/2004 Sb.).

8. Nařízení vlády č. 315/2011 Sb. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o 
vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen Nařízení vlády č. 315/2011 Sb.).

Zákon o ověřování vstoupil v platnost dnem 1. 8. 2000, tj. před přijetím současného 
zákona o zbraních. Původní prováděcí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 313/2000 
Sb. byla v roce 2004 nahrazena novou. V současné době jsou k uvedenému zákonu platné 
následující dva prováděcí předpisy:

1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 
(dále jen Vyhláška MPO č. 335/2004 Sb.).

2. Nařízení vlády č. 208/2010 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a 
jejich uvádění na trh (dále jen Nařízení vlády č. 315/2011 Sb.).
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Tab. 12.1 Zákony a vyhlášky o zbraních a střelivu (pro civilní účely) 

Zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu

Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb. 

Vyhláška MPO č. 370/2002 Sb. Vyhláška MPO č. 371/2002 Sb. 

Vyhláška MV č. 384/2002 Sb. Vyhláška MZ č. 493/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. Nařízení vlády č. 315/2011 Sb.

Zákon 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraních, střeliva a pyrotechnických výrobků 

Vyhláška MPO č. 335/2004 Sb. Nařízení vlády č. 315/2011 Sb.

Zákon o zbraních, na rozdíl od předchozí právní úpravy, zavedl v souladu se Směrnicí 
91/477/EHS například nové kategorie zbraní, o kterých pojednáme v následující podkapitole.

12.1	Kategorie	zbraní
Zákon o zbraních se týká pouze střelných zbraní (tj. zbraní, u kterých je jejich funkce 

odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek 
na definovanou vzdálenost).

Zbraně a střelivo jsou (v souladu se zbrojním právem EU) z hlediska jejich potenciální 
společenské nebezpečnosti rozděleny do čtyř kategorií (§3 zákona o zbraních): 

 Zbraně kategorie A, kterými jsou zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané 
doplňky zbraní.

 Zbraně kategorie B, kterými jsou zbraně podléhající povolení.

 Zbraně kategorie C, kterými jsou zbraně podléhající ohlášení. 

 Zbraně kategorie D, kterými jsou ostatní zbraně.

Do jednotlivých kategorií zbraní jsou zahrnuty také jejich hlavní části, kterými jsou podle 
zákona o zbraních jen hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, 
pouzdro závěru nebo tělo a závěr (srovnejte s technickou definicí hlavních částí v kapitole 2).

Mírně odlišným způsobem je rozděleno střelivo:

 Střelivo, které je zakázané, je (dle zákona) zbraní kategorie A.

 Střelivo do zbraní (všech kategorií), které není zakázané.

 Střelivo, které je neaktivní, je zbraní kategorie D.

Zvláštním způsobem jsou rozděleny doplňky zbraní (speciální příslušenství):

 Tlumiče hluku výstřelu, zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a 
laserové zaměřovače jsou zbraněmi kategorie A.

 Ostatní doplňky, které nejsou v zákoně o zbraních řešeny.

Zde je nutno zdůraznit, že každá zbraň (střelná) musí být v České republice zařazena do 
jediné z uvedených kategorií. Ve sporných případech o zařazení rozhodne Český úřad pro 
zkoušení zbraní a střeliva (www.cuzzs.cz).

V další části si podrobněji objasníme zbraně kategorie A. 
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12.2	Zbraně	kategorie	A
Jak již bylo uvedeno, podle právnické terminologie mohou být zbraněmi kategorie A 

střelné zbraně, střelivo i doplňky zbraní (§4 zákona o zbraních). Jedná se o výrobky, které 
jsou považovány za společensky potenciálně nejvíce nebezpečné a zneužitelné pro závažnou 
trestní činnost.

12.2.1	Střelné	zbraně	kategorie	A
Zákon o zbraních definuje pro zařazení střelné zbraně do kategorie A sedm kritérií (§4,

odst. a). – v dalším textu jsou formulace kritérií označena tučně. Konkrétně, střelné zbraně
jsou zbraněmi kategorie A, pokud se jedná o:

1. Zbraně vojenské, včetně odpalovacích zařízení. 
Vojenskou zbraní je dle zákona o zbraních - střelná zbraň, která je určena k vedení 

námořní, letecké nebo pozemní války. Jako příklad je na obr. 12.1 uveden 120 mm minomet 
vzor 82. 

Odpalovacím zařízením se v zákoně o zbraních rozumí jakékoliv zařízení pro odpalování 
střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou 
pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké i lodní. Mezi 
odpalovací zařízení patří také odpalovací zařízení speciálních střel. Jako příklad je na obr. 
12.1 uvedena pancéřovka RPG-7. 

Obr. 12.1 Příklad vojenské zbraně (minomet vz. 82), odpalovacího zařízení (RPG-7)

Vojenské jednoranné, opakovací a samonabíjecí pušky, jednoranné a samonabíjecí pistole
a revolvery, ověřené pro civilní použití (pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního 
předpisu), nejsou zbraněmi kategorie A. Podle konkrétní konstrukce a data výroby mohou být 
zbraněmi kategorie B, C nebo D.

2. Zbraně samočinné.

Termín samočinná zbraň je synonymem pro termín automatická zbraň. Podle zákona o 
zbraních se jedná o zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u 
které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. 
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Jako příklad můžeme uvést automatické pistole, PDW, samopaly, automatické útočné 
pušky, kulomety, automatické granátomety, automatické děla a automatické minomety.
Z textu je patrno, že většina samočinných zbraní bude také patřit mezi vojenské zbraně. Na 
obr. 12.2 jsou jako příklad znázorněny automatická pistole 9 mm Pi CZ 75 Full Automatic 
A1, 7,65 mm Sa vz. 61 Škorpión a 7,62 mm UK vz. 59L.

Obr. 12.2 Příklady samočinných zbraní,automatická pistole, samopal, kulomet

3. Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly 
původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší 
následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (tzv. zákeřné zbraně).

Jako příklad můžeme uvést střílející rukávovou zbraň britské tajné služby Wel-Wand ráže 
.25, střílející nůž nebo střílející tužku (obr. 12.3). 

Obr. 12.3 Příklad zákeřných zbraní (rukávová zbraň, střílející nůž, střílející tužka)

4. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při 
kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů. 

V tomto případě se jedná o moderní zbraně (zejména pistole), u nichž převládají plastové 
součásti nad kovovými. Tyto zbraně jsou obtížně zjistitelné při prohlídkách osob nebo 
zavazadel, prováděných pomocí kontrolní techniky na letištích a při vstupu do některých 
budov a objektů. Z tohoto důvodu si zákon o zbraních vynucuje identifikační způsobilost 
plastových zbraní pro jejich používání na území České republiky. Ta je zpravidla realizována 
výrobci zbraní přidáváním kovových částic do plastové matrice, nebo také použitím 
identifikačního štítku „GUN“. 

Na obr. 12.4 vlevo je plastová pistole 9 mm CZ 100, která splňuje uvedenou identifikační 
způsobilost, vpravo je příklad použití identifikačního štítku GUN.

Obr. 12.4 Pistole CZ 100 [www.czub.cz], vpravo zbraň s identifikačním štítkem GUN
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5. Plynové nebo expanzní střelné zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení.
Dovolené výrobní provedení je stanoveno vyhláškou MPO č. 370/2002 Sb.

6. Střelná nástrahová zařízení

Střelná nástrahová zařízení nejsou definovány ani v zákoně o zbraních ani v normě [9]. 
Podle stanoviska Ministerstva vnitra [www.mvcr.cz] se jedná o nástrahové zařízení, které po 
spuštění nástrahového mechanismu vystřelí. Výstřel z tohoto zařízení může být na bázi 
střelby ze střelné zbraně (palné, plynové, mechanické nebo expanzní) nebo expanzního 
přístroje.

Na obr. 12.5 je schéma jednoduchého mechanického nástrahového zařízení.

Obr. 12.5 Jednoduché mechanické nástrahové zařízení 

7. Střelné zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými 
laserovými zaměřovači. 

Většina palných zbraní (pistole, útočné pušky) používaných pro bezpečnostní účely má 
tlumiče hluku i laserové zaměřovače demontovatelné. Integrované tlumiče hluku výstřelu má 
doposud řada zbraní pro speciální jednotky. Na obr. 12.6 vpravo je jako příklad uveden 
samopal HK MP5SD6 s tlumičem hluku výstřelu od firmy Gemtech. Integrovaný laserový 
zaměřovač má na obr. 12.6 Taser C2 (plynová zbraň) určena k bezpečnostním a obranným 
účelům.   

Obr. 12.6 Vlevo:Taser C2 pevně vestavěným laserovým zaměřovačem [www.taser.com], 
vpravo: samopal HK MP5SD6 s pevně vestavěným tlumičem hluku výstřelu [www.heckler-koch.com]

12.2.2	Střelivo	kategorie	A
Zákon o zbraních definuje pro zařazení střeliva do kategorie A čtyři kritéria (§4, odst. b). 

Konkrétně, střelivo je zbraní kategorie A, pokud se jedná o: 

1. Náboje do palných zbraní, které mají průbojnou, výbušnou nebo zápalnou střelu a 
také o samotné střely uvedených vlastností do jiných střelných zbraní než palných.

Průbojnou střelu definuje zákon o zbraních jako střelu, která je tvořena materiálem 
tvrdším než 250 HB (tvrdost podle Brinella), nebo střelu, která je laborována do střeliva, které 
svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek. 



105

Výbušná střela je podle zákona o zbraních složená plášťová střela obsahující výbušnou 
slož, která po nárazu exploduje a zápalná střela je složená plášťová střela obsahující zápalnou 
slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.

Vojenské střelivo má zpravidla průbojnou střelu s kombinovaným účinkem (například 
průbojné zápalná střela, u které je prostor ve špičce střely mezi průbojným jádrem a pláštěm 
vyplněn zápalnou složí), určenou pro vojenské nebo speciální účely. Na obr. 12.7 vlevo je 
v řezu naznačena konstrukce průbojné střely a průbojně zápalné střely od firmy LAPUA, 
vpravo je obrázek průbojně zápalného náboje vz. 43 (7,62 –PZ 43).

Obr. 12.7 Vlevo: Průbojná a průbojně-zápalná střela firmy LAPUA [www.lapua.com], 
vpravo: průbojně-zápalný náboj vz. 43 

2. Náboje pro krátké kulové zbraně (pistole a revolvery) se střelou šokovou nebo střelou 
určenou ke zvýšení ranivého účinku. 

Šoková střela je definována v příloze zákona o zbraních jako jednotná střela, se špičkou 
ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které 
zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut. 
Tato definice šokové střely respektuje definici z normy [9]. Obě definice popisují pouze jednu 
z možných konstrukcí střel s řízenou expanzí. 

Pojem střela se zvýšeným ranivým účinkem není zákonem o zbraních ani příslušnou 
vyhláškou objasněn. Konkrétní posouzení a zařazení typu střeliva provádí ve smyslu 
ustanovení § 3 zákona o zbraních Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Na základě jeho 
rozhodnutí je možné vyvodit, že střelou se zvýšeným ranivým účinkem je dle našeho 
právního systému každá střela vyrobená nebo upravená tak, aby v působení na živý 
organismus způsobovala těžší následek než střela běžné konstrukce. Na obr. 12.8 vpravo je 
střela typu EFMJ (Expanding Full Metal Jacketed), která je obdobně jako šoková střela 
zařazena do kategorie A (rozhodnutí úřadu ze dne 15.9.2009 – viz www.cuzzs.cz). Na rozdíl 
od šokové střely její konstrukce zabezpečuje expanzi na libovolné pevné překážce. Tím je 
značně potlačen její průbojný účinek.

Obr. 12.8 Střela EFMJ firmy Federal Cartridge Company [www.federalpremium.com]

3. Střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

Střelivem se dle zákona o zbraních rozumí termín pro označení nábojů, nábojek a střel do 

syntetická pryž

olověné jádro

plášť střely 
s podélnými 

drážkami
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střelných zbraní. Vymezení konkrétních dovolených výrobních provedení (konstrukcí) 
střeliva je uvedeno ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb.

4. Munice.
Munice je dle zákona o zbraních souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do 

pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, 
kazetovou (kontejnerovou) munici, náložky trhavin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná 
zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal. Za munici se považují též její hlavní části, kterými 
jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.

Uvedená definice není technicky správná. Například dle vojenského předpisu RDV-55-2 
[29] představuje munice soubor prvků se zalaborovanými výbušninami, které jsou využity 
k vyvolání požadovaného účinku v cíli. Z hlediska způsobu dopravy na cíl a zajištění 
požadované funkce se munice z technického hlediska dělí na střelivo a ostatní munici. 
V zákoně o zbraních je trochu nevhodně termín munice podřízený termínu střelivo.  

12.2.3	Doplňky	zbraní	kategorie	A
Zákon o zbraních definuje pro zařazení doplňků zbraní (tj. speciálního příslušenství) do 

kategorie A tři kritéria (§4, odst. c). Konkrétně, příslušenství zbraní je zbraní kategorie A, 
pokud se jedná o:

1. Tlumiče hluku výstřelu. 

Tlumič hluku je zvláštní úsťové zařízení hlavně palné zbraně, určené k tlumení zvukového 
efektu rázové vlny vytékajících prachových plynů z hlavně. Toto je dosaženo zpomalením 
výtoku částic prachových plynů na podzvukovou rychlost a ochlazením horkých prachových 
plynů. Zpomalení rychlosti výtoku plynů se provádí zvětšením objemu kanálu, kterým je 
usměrňován výtok plynů před ústím hlavně. Ochlazení plynů se dosáhne přestupem tepla 
z plynů do stěny tlumiče. Samostatný tlumič hluku výstřelu je zařazen do kategorie A, protože 
z hlediska společnosti může být zneužíván k páchání trestné činnosti. 

Na obr. 12.9 jsou tlumiče hluku výstřelu americké firmy Gemtech, vlevo typ 
MultiMount™ pro pistole ráže 9 mm Luger, vpravo typ HALO pro útočné pušky ráže 5,56 x 
45 mm.

Obr. 12.9 Tlumiče hluku výstřelu od firmy Gemtech [www.gem-tech.com]

2. Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů.

Noktovizory jsou přístroje nočního vidění, které umožňují pozorovat objekty za snížené 
viditelnosti s využitím zesilovačů jasu obrazu nebo elektro-optických převaděčů obrazu.

Zaměřovače na principu noktovizorů jsou druhem zaměřovačů určeným pro zhoršené 
světelné podmínky a pro střelbu v noci. Jsou konstruovány buď jako zcela samostatné 
přístroje, kdy za špatných světelných podmínek nahrazují denní zaměřovače nebo jako 
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afokální předsádky, kdy v případě potřeby tvoří spolu s běžným denním zaměřovačem jeden 
přístroj. Další možností je kombinace nočního dalekohledu s kolimátorovým zaměřovačem. 

Na obrázku 12.10 je zaměřovač NV - Mag 3 firmy Meopta, který je dodáván Armádě 
České republiky k nové útočné pušce CZ 805 BREN. Vpravo je v sestavě s kolimátorovým
zaměřovačem ZD-Dot. Kolimátor je dle zákona o zbraních běžným příslušenstvím zbraní, 
noční zaměřovač NV – Mag 3 je zbraní kategorie A.

Obr. 12.10 Noční zaměřovač NV – Mag 3 (vlevo), vpravo v sestavě s kolimátorovým zaměřovačem
ZD-Dot na útočné pušce CZ 805 BREN [www.meopta.com, www.czub.cz]

3. Laserové zaměřovače.

Z laserových přístrojů patří do skupiny zakázaných doplňků zbraní pouze zaměřovače, ne 
např. laserové ukazovátka a jiné technické měřící pomůcky s laserem. Pro rozlišení obou 
přístrojů lze přijmout jednoduché kritérium: zaměřovač obsahuje montážní prvek, který 
umožňuje jeho upevnění na příslušnou zbraň. U laserového ukazovátka tento prvek chybí, 
navíc přesněji řečeno, zaměřovač musí umožnit zamiřování zbraně na zvolený záměrný bod a 
navíc musí mít zařízení umožňující jeho rektifikaci. 

Laserové zaměřovače umožňují vést poměrně přesnou střelbu na krátké až velké 
vzdálenosti a poskytují střelci výhodu zejména v omezených prostorech, za snížené 
viditelnosti a v noci. Řada současných vojenských a policejních laserových zaměřovačů je 
vybavena duálním laserem (viditelným a infračerveným s výkonem i několik desítek mW) a 
osvětlovačem cíle, který může pracovat i v infračervené oblasti. Střelec pak musí být vybaven 
například nočním zaměřovačem nebo nočními brýlemi.  

Na obr. 12.11 je laserový zaměřovač DBAL-A2 (Dual Beam Aiming Laser Advanced) od 
americké firmy Laser Devices, Inc., vpravo namontovaný na útočné pušce CZ 805 BREN.

Obr. 12.11 Vlevo laserový zaměřovač DBAL-A2, Laser Devices, Inc., vpravo namontovaný na útočné 
pušce CZ 805 BREN [www.czub.cz]
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13	Zbrojní	průkaz	a	zkouška	odborné	způsobilosti	
Zbrojní průkaz je druh veřejné listiny, která opravňuje fyzickou osobu k nabývání 

vlastnictví, držení a nošení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění 
stanovených zákonem o zbraních. Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně 
nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 zákona o zbraních):

1. ke sběratelským účelům (skupina A),
2. ke sportovním účelům (skupina B),
3. k loveckým účelům (skupina C),
4. k výkonu zaměstnání nebo povolání (skupina D),
5. k ochraně zdraví, života nebo majetku (skupina E),
6. k provádění pyrotechnického průzkumu (skupina F).

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou 
na předepsaném tiskopise (Žádost o vydání zbrojního průkazu). K této žádosti je nutno 
připojit (§ 17 odst. 2 zákona o zbraních):

1. doklad o odborné způsobilosti, který nesmí být starší než jeden rok,
2. posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než tři měsíce,
3. 2 fotografie o předepsaných rozměrech,
4. platný lovecký lístek (jen u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C), 
5. další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních v případě, že se 

žadatel v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 
měsíců mimo území České republiky.

Pokud již žadatel má platný zbrojní průkaz a požaduje rozšíření skupin zbrojního průkazu, 
pak je k žádosti (Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu) povinen připojit 
(§ 25 odst. 2 zákona o zbraních):

1. doklad o odborné způsobilosti pro nově požadované skupiny, který nesmí být starší než 
jeden rok,

2. posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, 
3. 2 fotografie o předepsaných rozměrech.

Protože platnost zbrojního průkazu je maximálně pět let, musí jeho držitel opakovaně 
žádat o vydání nového zbrojního průkazu na tiskopise „Žádost o vydání zbrojního průkazu“. 
Tuto žádost podává držitel platného zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 
2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. 
K žádosti je přitom povinen připojit (§ 24 zákona o zbraních):

1. posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než tři měsíce,
2. platný lovecký lístek (jen u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C), 
3. 2 fotografie o předepsaných rozměrech,
4. další doklady podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o zbraních v případě, že se žadatel v 

době od vydání dosavadního zbrojního průkazu zdržoval více než 6 měsíců nepřetržitě 
mimo území České republiky.

S ohledem na poslání těchto skript je v následující podkapitole objasněn průběh zkoušky 
odborné způsobilosti, na základě které žadatel získá doklad o odborné způsobilosti. Skripta 
dále neřeší problematiku získání posudku o zdravotní způsobilosti, loveckého lístku ani 
dalších příloh k Žádosti o vydání zbrojního průkazu. 
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13.1 Průběh	zkoušky	odborné	způsobilosti
Obsahová i formální náplň teoretické i praktické části zkoušky je stanovena vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb. (dále jen vyhláškou 384/2002), která byla v roce 2011 
doplněna nařízením vlády 315/2011 Sb.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá z dvou částí 
– z teoretické a z praktické.

Teoretická část zkoušky se skládá formou testu, který má 30 otázek z těchto tří oblastí: 

1. oblast právních předpisů obsahuje 22 otázek, kterým je přiřazena nejvyšší bodová hodnota 
(3 body) a žadatel může získat až 66 bodů,  

2. oblast nauky o zbraních a střelivu obsahuje 5 otázek, které jsou hodnoceny 2 body, 
3. oblast poskytování první pomoci obsahuje 3 otázky, hodnocené 1 bodem. 

Teoretická část zkoušky je relativně náročná, proto je žadatelům umožněno předchozí 
seznámení se souborem testových otázek, které jsou publikovány např. na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR (viz www.mvcr.cz). Z tohoto souboru otázek je vytvořeno 
celkem 75 testových souborů (dále jen testů), které nejsou veřejně přístupné. Pro každou 
skupinu zbrojního průkazu (A, B, C, D, E) jsou vytvořeny testy (5 ks pro každou skupinu). 
Pokud žadatel o zbrojní průkaz skládá zkoušku pouze pro jednu skupinu zbrojního průkazu, 
náhodně si vybere jeden z pěti testů pro danou skupinu zbrojního průkazu.

Pro kombinaci skupin zbrojního průkazu byly vytvořeny následující zkušební testy: ABC, 
ABE, ABCE, ABDE, BDE, BCDE, ABCDE. Pokud žadatel skládá zkoušku právě v některé 
z těchto kombinací, vylosuje si test z výše uvedené kombinace. Pokud zvolí kombinaci skupin 
zbrojního průkazu, která není vytvořena (např. AB, BC, BE atd.), zkušební komisař mu 
nabídne k výběru testový soubor ze skupiny testů nejblíže odpovídajících skupině zbrojního 
průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce. Přitom se nepoužije test obsahující navíc skupinu 
zbrojního průkazu, kterou žadatel v přihlášce ke zkoušce neuvádí (dle nařízení vlády 
315/2011 Sb.). Ve smyslu §21, odst. 3 zákona o zbraních, jsou přitom při více možnostech 
nabídnuty testy pro „nejtěžší“ skupinu zbrojního průkazu (srovnej požadavky v tab. 13.2) 
z požadované kombinace. Podtrženým písmem jsou zdůrazněny rovnocenné volby (viz tab. 
13.1).

Tab. 13.1 Čísla testů pro jednotlivé skupiny a kombinace skupin zbrojního průkazu 

Žádost o zbrojní průkaz skupin

A
B

AB, BC
C

AC, BC

D
AD, BD, CD, DE

ABD, ACD, BCD, ADE, CDE
ACDE

E
AE, BE, CE, DE

ACE, BCE, ADE, CDE
ACDE

Přidělen test č.

1-5 (A) 6-10 (B) 11-15 (C) 16-20 (D) 21-25 (E)

Žádost o zbrojní průkaz skupin

ABC
ABCD

ABE ABCE ABDE BDE BCDE ABCDE

Přidělen test č.

26-30 
(ABC)

31-40 
(ABE)

41-45 
(ABCE)

46-55 
(ABDE)

56-65 
(BDE)

66-70
(BCDE)

71-75 
(ABCDE)
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Žadatel, který získá v testu požadovaný počet bodů pro danou skupinu (skupiny – viz tab. 
13.2), postupuje do praktické části zkoušky. Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu s více 
než jednou požadovanou skupinou nedosáhne v teoretické části zkoušky potřebného počtu 
bodů pro „nejtěžší“ skupinu, do praktické části zkoušky již nepostupuje a je hodnocen 
celkově, jako neprospěl. Zkoušku pak může znovu skládat nejdříve po 3 měsících.

Praktická část zkoušky má 2 relativně samostatné části: 

V první části se prokazuje schopnost bezpečně manipulovat se zbraněmi a střelivem při 
střelbě a běžné údržbě. Možná náplň této části zkoušky muže mít následující konkrétní části 
předvedení schopností bezpečně manipulovat se zbraní a se střelivem [24]:

1. ukázat hlavní části zbraně a ovládací prvky zbraně, 
2. kontrola zbraně, zda není nabita (pokud ano, uvést ji do bezpečného stavu),
3. příprava zbraně ke střelbě (s využitím školního náboje),
4. předvedení simulované střelby (s cílem předvést postoj a správné držení, odjištění zbraně i 

zamiřování),
5. přerušení střelby (odpočinek při střelbě, přerušení střelby na pokyn řídícího střelby),
6. činnost střelce při závadě v průběhu střelby (selhaný náboj, vzpříčený náboj, nevyhozená 

nábojnice, apod.),
7. ukončení střelby (s uvedením zbraně do bezpečného stavu),
8. rozebrání a složení zbraně za účelem čištění.

Pouze v případě, že žadatel zná a dodržuje v této části zkoušky zásady správné a bezpečné 
manipulace se zbraněmi a školním střelivem v různých definovaných situacích (obecně 
zpracovaných v provozním řádu příslušné střelnice), postupuje do druhé části praktické 
zkoušky, která představuje střelbu na cíl.

Ve druhé části provede žadatel střelbu ze zbraní, které odpovídají požadované skupině 
(skupinám) zbrojního průkazu a které stanoví zkušební komisař. Platný zásah terče se 
vztahuje pouze k prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.

Při praktické zkoušce je možné přednostně použít vlastní zbraně žadatele, ovšem za 
předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

1. vlastník zbraně je držitelem dosud platného zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, 
2. zbraň je v dobrém technickém stavu a žadatel předloží platný doklad o vlastnictví zbraně, 
3. na střelnici, kde probíhá zkouška je povoleno střílet s daným typem zbraně a střeliva,
4. vlastník zbraně má k dispozici pro tuto zbraň v nezbytném počtu nejen školní náboje pro 

první část praktické zkoušky, ale i ostré náboje pro druhou část praktické zkoušky.

V tab. 13.2 jsou přehledně uvedena pravidla pro hodnocení výsledku teoretické části 
zkoušky (testu), organizaci praktické části zkoušky a hodnocení střelby žadatele o vydání 
zbrojního průkazu příslušné skupiny (§ 3, § 4, § 5 vyhlášky 384/2002). Neúspěšnou 
praktickou část zkoušky může žadatel jednou opakovat nejpozději do dvou měsíců v termínu, 
na kterém se domluví se zkušebním komisařem. 

Při vyhodnocování úspěšnosti střelby z brokové zbraně se za úspěšný zásah považuje 
takový, kdy alespoň jeden brok zasáhne terč v prostoru na něm vyobrazených soustředných 
kruhů. Z charakteru brokového střeliva je zřejmé, že úspěšnost zásahu se musí hodnotit po 
každém výstřelu (zkušební komisař může použít např. vhodný dalekohled, automatické 
vyhodnocovací zařízení nebo přeruší střelbu a tím i časový limit a zkontroluje úspěšnost 
zásahu po každém výstřelu).
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Tab. 13.2 Hodnocení výsledku zkoušek [24], [25]

Zbrojní průkaz skupiny

A B C D E

TEST (minimální bodové hodnocení / doba řešení testu) – max. 79 bodů

67 / 40 min 71 / 40 min 74 / 40 min

Kontrola zbraně, zda není v nabitém stavu

Částečné rozebrání a složení zbraně

Postup při přípravě ke střelbě, přerušení, závadě, ukončení střelby

STŘELBA (druh zbraně, vzdálenost terče, počet výstřelů / doba střelby, minimální počet zásahů

Malorážka
25 m

5 výstřelů /5 min
2 zásahy

-   -  -  NEBO -  -  -  

KKZ
10 m

5 výstřelů /5 min
2 zásahy

-   -  -   NEBO -  -  -  

Brokovnice
25 m

4 výstřely /3 min
2 zásahy

Malorážka
25 m

5 výstřelů /5 min
4 zásahy

-   -  -  NEBO -  -  -
  

KKZ
10 m

5 výstřelů /5 min
4 zásahy

-   -  -   NEBO -  -  -
  

Brokovnice
25 m

4 výstřely /3 min
3 zásahy

Malorážka
25 m

5 výstřelů /5 min
4 zásahy

KKZ
15 m

5 výstřelů /2 min
4 zásahy

KKZ
10 m

5 výstřelů /3 min
4 zásahy

Brokovnice
25 m

4 výstřely /3 min
3 zásahy

13.1.1	Bezpečná	manipulace	se	zbraněmi	a	střelivem
Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, 

zkušební komisař zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí žadatele stupněm "neprospěl". Otázka 
bezpečnosti není ovšem zásadní jen při vlastní zkoušce odborné způsobilosti, ale má 
kardinální význam pro každodenní manipulaci se zbraněmi a střelivem. 

Zásady bezpečné manipulace se zbraní a se střelivem nejsou řešeny žádným zákonem ani 
prováděcím právním předpisem. Obecným bezpečnostním požadavkem kladeným na činnosti 
všech osob, které manipulují se zbraní a se střelivem je požadavek, aby žádná jejich činnost 
neohrozila život nebo zdraví osob nebo majetek. Zvláštním bezpečnostním požadavkem je 
požadavek, aby žádná z činností osob, které manipulují se zbraní nebo se střelivem 
nevzbuzovala obavy zúčastněných osob o vlastní bezpečnost. Konkrétní bezpečnostní 
opatření jsou závislá na vlastním uspořádání střelnice, jejím technickém vybavení a na 
druzích použitých zbraní a střeliva.  

Vlastní zkouška odborné způsobilosti se vždy koná na schválené střelnici, která má platný 
Provozní řád střelnice (ověřený soudním znalcem v oboru balistika a střelnice). Součástí 
tohoto řádu jsou všechna bezpečnostní opatření a pravidla bezpečného chování a bezpečné 
manipulace se zbraní a střelivem na dané střelnici. Žadatel prokazuje při zkoušce odborné 
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způsobilosti schopnost bezpečně manipulovat se zbraněmi a střelivem při střelbě a při běžné 
údržbě (rozebrání zbraně za účelem čištění). Na základě znalosti konkrétního provozního řádu 
dané střelnice nesmí při vlastní zkoušce vlastním zaviněním ohrozit svoji bezpečnosti, 
bezpečnost ostatních osob, příp. majetek nebo životní prostředí. Před vlastní zkouškou je 
nutné prostudovat provozní řád dané střelnice a seznámit se zbraněmi, které budou použity ke 
zkoušce. 

Bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem při střelbě můžeme znázornit jako proces 
s nutnými vstupy (předpoklady pro správnou a bezpečnou manipulaci), předepsanými 
činnostmi a požadovanými výstupy [24].

Obr. 13.1 Proces bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem při střelbě 

Proces bezpečné manipulace znázorněný na obr. 13.1 je proces, kterého cílem je 
neohrožení střelce ani ostatních osob na střelnici a také neohrožení majetku a životního 
prostředí na střelnici a v jejím okolí. Za tento výsledek plně odpovídá střelec, který musí 
všechny potřebné činnosti se zbraní a střelivem provést nejen správně, ale při zkoušce 
odborné způsobilosti provést vlastní střelbu na terč v předepsaném časovém limitu (viz 
tabulka 13.2). 

Jako první dva předpoklady pro bezpečnou manipulaci jsou na obr. 13.1 uvedeny 
zdravotní způsobilost a střelecká způsobilost. 

Otázky posouzení zdravotní způsobilosti jsou řešeny ve vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 493/2002 Sb. Její příloha č. 1 obsahuje přehled nemocí, které vylučují nebo 
omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojních průkazů jednotlivých skupin 
(mírněji jsou formulovány požadavky na zdravotní způsobilost žadatele o zbrojní průkaz 
skupin A, B a přísněji jsou formulovány požadavky na zdravotní způsobilost žadatele o 
zbrojní průkaz skupin C, D, E a F). Na tomto místě je ovšem nutné připomenout, že posudek 
o zdravotní způsobilosti žadatele není nutné předkládat při zkoušce odborné způsobilosti a je 
pouze na rozhodnutí zkušebního komisaře, zda žadatel prokázal schopnost bezpečně 
manipulovat se zbraní a se střelivem.  

Problematika střelecké způsobilosti je objasněna např. ve skriptech [24]. Pod pojmem 
střelecká způsobilost žadatele budeme rozumět jeho schopnost zasáhnout vždy (trvale, 
dlouhodobě) požadovaným počtem výstřelů stanovený terč na předepsanou vzdálenost (10, 15 
resp. 25 m). Při zkoušce odborné způsobilosti je střelecká způsobilost hodnocena 
zjednodušeným způsobem – viz tab. 13.2.

Jako další dva předpoklady pro bezpečnou manipulaci jsou na obr. 13.1 uvedeny znalost 
zbraní a střeliva a znalost provozního řádu střelnice. 

Znalost konkrétních zbraní a střeliva, se kterým bude prováděna střelba, je velmi 
důležitým předpokladem bezpečné manipulace. Pokud žadatel nezná konstrukci a funkci 
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daného typu zbraně a střeliva, které jsou na dané střelnici k dispozici při zkoušce, je nutné, 
aby se před vlastní zkouškou seznámil se všemi ovládacími prvky zbraně a zvládnul správný 
způsob kontroly zbraně před střelbou, nabíjení zbraně, střelby a kontroly zbraně po ukončení 
střelby v souladu s návodem na obsluhu příslušné zbraně a provozním řádem střelnice. 
Žadatel musí zvládnout také rozebrání a složení zbraně v rozsahu nutném pro vyčištění zbraně 
po střelbě.

Znalost provozního řádu střelnice je nevyhnutnou podmínkou připuštění žadatele ke 
střelbě na dané střelnici. Provozní řád střelnice je základní dokument, který řeší všechny 
důležité otázky bezpečného provozu na dané střelnici. Obsahuje například situační nákres 
střelnice s vyznačenými prostory, kde je možné manipulovat se zbraněmi a střelivem, 
objasnění organizace střelby na střelnici a dále povinnosti ustanoveného zbrojíře (zbrojířů), 
který je odpovědný za bezpečný provoz střelnice a povinnosti dalších funkcionářů nutných 
pro zabezpečení provozu střelnice. 
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