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LOVECKÉ STŘELECTVÍ 

Úvod 

Lovecké střelectví je nedílnou součástí myslivosti a podle zkušebních řádů pro uchazeče 

o první lovecký lístek představuje samostatný učební předmět. Učí myslivce nejen správnému 

a bezpečnému zacházení s loveckými zbraněmi a střelivem, ale také disci- plinovanosti, rozvážnosti 

a odpovědnosti. Poskytuje myslivcům zábavu a poučení, rozvíjí všestranně jejich vědomosti 

a dovednosti a pomáhá tak utvářet osobnost myslivce. 

Rozdělení zbraní 

Lovecká zbraň je definována jako nástroj či zařízení sloužící k vytvoření maximálního ranivého 

účinku, aby lovená zvěř byla rychle usmrcena a zbytečně se netrápila. 

Podle působení na živý organismus dělíme zbraně na: 

a) úderné (mlat, kyj, kámen aj.), které působí na objekt silou úderu zesílené nebo zhmotnělé 

části často spojené s rukojetí; 

b) chladné (oštěp, tesák, nůž aj.) působící bodem nebo sekem ostré čepele nasazené na jílci, 

násadě, rukojeti; 

c) střelné (luk, vzduchovka, brokovnice, kulovnice aj.), které k vymrštění střely způsobující 

ranivý účinek využívají různé druhy energie (mechanické, plynové a chemické). 

Střelné zbraně  

Střelné zbraně dělíme podle zdroje energie pohybu střely na:  

a) mechanické, u kterých je střela poháněna mechanickou energií vytvářenou pružným prvkem 

(luk, kuše), polohovou energií závaží (obléhací prak) nebo odstředivou silou (točivý prak); 

b) plynové, střela je uváděna do pohybu stlačeným vzduchem nebo plynem;  

c) palné, výmět střely je proveden chemickou energií vzniklou hořením střeliviny (střelného 

prachu) nebo zážehové slože zápalky. 

Z hlediska zákona o střelných zbraních a střelivu č. 288/1995 Sb. by bylo možné rozlišit ještě zbraně 

jíně. např.: paintbalové, expanzní, akustické, signální, plynovky a expanzní přístroje. Pro účely 

lov. střelectví však postačují první tři skupiny ( viz body a, b, c ). 



 

  

Mechanické zbraně  

Mezi prehistorické střelné zbraně uplatňované v lovectví patří luk vystřelující šípy. Skládá 

se z lučiště vyráběného ze dřeva (tis, jilm), rohoviny, bambusu, u novodobých luků   z laminátu, oceli 

a duralu. Druhou základní částí je tětiva, která se zhotovovala z rostlinných vláken (len, konopí), 

živočišných materiálů (šlachy, kůže, hedvábí) a u současných výrobků z plastů. Luky se liší tvarem, 

konstrukcí, materiálem a rozměry. Šíp se skládá z hrotu, dříku, opeření (stabilizace letu) a kančíku 

(zasazení do tětivy). Existují různé typy šípů podle druhu lovené zvěře. 

Další loveckou mechanickou zbraní je kuše (samostříl), která se skládá z lučiště příčně 

a vodorovné připevněného k soše připomínající pažbu palných zbraní. Tětiva byla v napnuté poloze 

držena ořechem a spouštěna jednoduchou spouští. Z kuše se vystřelovaly krátké a těžké šipky (plitky). 

Zvláštní formou kuše byla tzv. balestra, která vystřelovala místo šipek olověné koule. Lišila 

se tětivou složenou ze dvou pramenů, mezi nimiž bylo lůžko pro vsazení střely. 

Sloužila k lovu ptactva a udržela se až do 19. století.  

Všechny mechanické střelné zbraně jsou podle současných platných předpisů k lovu v ČR 

zakázány. 

Plynové zbraně  

Plynové zbraně používají k výmětu střely energii plynu, kterým je vzduch stlačený pístem 

(vzduchovky) nebo hustilkou v tlakové nádobě (větrovky). Jiným hnacím plynem může být oxid 

uhličitý uzavřený v bombičkách. 

Střelivo má zejména tvar koule různého průměru (dnes převážně 4,5 mm či 5,6 mm) nebo tvar 

podlouhlý (Diabolo) a šípovitý (šipky). 

Palné zbraně 

Palné zbraně je možné rozdělit podle různých kritérií a hledisek. Předmětem loveckého 

střelectví jsou z palných zbraní jen lovecké, které se dělí na:  

a)  kulové, mají hlaveň s drážkovaným vývrtem a střílí se z nich nábojem s jednotnou 

střelou homogenní a skládanou; 

b)  brokové, mají ve většině případů hlaveň s hladkým vývrtem a střílí se z nich nábojem 

s hromadnou střelou (broky) a jednotnou střelou pro brokovnice (S-Ball, Brenneke aj.); 

c) kombinované (kulobrokové), mají alespoň jednu hlaveň kulovou a jednu brokovou. Střílí 

se z nich oběma druhy nábojů.



 

Všechny lovecké palné zbraně patří mezi dlouhé, tzn. že se ovládají oběma rukama. Používání 

krátkých zbraní ovladatelných jednou rukou je podle zákonných předpisů o myslivosti zakázané. 

Podle počtu hlavní rozeznáváme lovecké kulové a brokové zbraně jednohlavňové 

a vícehlavňové. Jednohlavňové jsou jednoranové, opakovací a samonabíjecí. Jednoranová zbraň 

se nabíjí jednotlivými náboji. Opakovací zbraň má více nábojů v zásobníku nebo nábojové schránce. 

Ručním otevíráním a zavíráním závěru se vytahuje a vyhazuje vystřelená nábojnice a vsouvá nový 

náboj do nábojové komory. U samonabíjecí zbraně vyvolává opakovací funkci tlak spalných plynů. 

Střelba je umožněna pouze jednotlivými ranami. Zvláštní skupinu představují samočinné zbraně, 

které jsou konstruovány podobně jako samonabíjecí, ale střelba je možná i dávkou. Tyto zbraně jsou 

podle zákona o myslivosti zakázané. Vícehlavňové zbraně mají zpravidla 2-3 hlavně kulové 

nebo brokové, u kombinovaných zbraní jsou hlavně kulové i brokové (až 4 hlavně). 

Podle uspořádání kohoutků a způsobu jejich napínání se lovecké zbraně dělí na lankasterky, 

korunovky a hamerlesky. Lankasterka má vnější kohoutky napínané rukou; u korunovky se kohoutky 

natahují rukou i samočinně sklopením hlavní, hamerleska má místo kohoutků skrytá kladívka 

napínaná sklopením hlavní. 

Podle počtu, druhu a polohy hlavní se určuje pojmenování zbraní. Existují však i jiná označení 

podle různých specifických znaků. Ptáčnice je brokovnice menší ráže než 28 (s průměrem vývrtu 

menším než 13,8 mm, ale větším než 9 mm ). Flobertka je zbraň s hladkým vývrtem hlavně, ráže 4; 

5,6 ; 6; 7 nebo 9 mm, ze které lze střílet brokovými i kulovými náboji s okrajovým zápalem. Holubářka 

je sportovní brokovnice určená pro střelbu na trapu (baterii) a vyniká vysokým krytím. Skeetařka 

je sportovní brokovnice s malým krytím používaná pro střelbu na skeetu (loveckém kole). Malorážka 

je dlouhá kulová zbraň ráže 22 (5, 6 mm) určená pro střelbu náboji s okrajovým zápalem. Lefoška 

je zbraň se sklopnými hlavněmi a vnějšími kohoutky, ze které se střílí náboji (Lefaucheux) 

s kolíčkovým zápalem. Předovka je zbraň nabíjená ústím hlavně, zadovka se nabíjí závěrem zbraně. 

Opakovačka je opakovači zbraň, u níž se ručním ovládáním závěru vytahuje, resp. vyhazuje nábojnice 

a vsouvá nový náboj ze zásobovacího ústrojí. Automat je terminologicky nesprávně v praxi používaný 

výraz pro samonabíjecí brokovnici (případně kulovnici a malorážku). 

 

 



 

Části loveckých palných zbraní 

Lovecká palná zbraň se skládá z těchto základních částí: hlavně, mířidel, závěru, vytahovacího 

a vyhazovacího ústrojí, spoušťového, bicího a pojistného ústrojí, pažby a kování. 

Hlaveň je nejpodstatnější částí každé palné zbraně. Má tvar trubky, ve které se přeměňuje 

chemická energie střeliviny v pohybovou energii střely. Zajišťuje vedení střely v potřebném směru. 

Skládá se ze tří navazujících částí: nábojové komory, přechodového kužele a vývrtu. Ukončení hlavně 

u nábojové komory se nazývá čelo hlavně a na opačném konci je to ústí hlavně. 

Nábojová komora slouží k uložení náboje, u zadovek se do ní vkládá jednotný náboj, 

u předovek náplň prachu, střela a ucpávka prachu a střely. Přechodový kužel spojuje větší průměr 

nábojové komory s menším průměrem vývrtu. Usnadňuje vniknutí střely do vývrtu a zabraňuje tak 

nebezpečnému zvýšení tlaku prachových plynů. Vývrt je vnitřní válcová část hlavně, v níž se pohybuje 

střela. Může být hladký (brokovnice, flobertky) a drážkovaný (kulovnice). Velikost vývrtu je ráž 

hlavně. 

Broková hlaveň je charakterizována ráží, která se udává číslem vyjadřujícím počet koulí 

stejného průměru, odlitých z jedné anglické libry olova (1 lb = 453,59 g), které suvně projdou vývrtem 

hlavně. Ráž 12 tedy znamená, že z jedné libry bylo odlito 12 stejných koulí o průměru 18,5 mm; ráž 

16 - 16 koulí o průměru 16,8 mm atd. Čím více koulí, tím menší je jejich průměr a ráž hlavně. 

U brokovnic menší ráže než 32 se používá také označení v tisícinách anglického palce (ráž 36 = 410) 

nebo přímo v milimetrech (9 mm = 360). U nás se nejčastěji používají brokovnice r. 12, 16 a 20. 

Ráž brokové zbraně je udána ráží hlavně a délkou nábojové komory (12/70 nebo 12x70).  

Nábojová komora musí tvarem a rozměry odpovídat příslušnému brokovému náboji, 

a proto je mezinárodně normalizována. Běžně používané zbraně mají délku 70 mm, starší zbraně 65 

mm a nejnovější výkonné 76 mm (Magnum) a 89 mm (Supermagnum). Není přípustné nabíjet delší 

náboje, než je délka nábojové komory (neplatí pro nábojnici 67,5 mm), protože se při výstřelu konec 

nábojnice rozevírá do přechodového kužele a tím vzniká nebezpečí zvýšeného tlaku a následné 

havárie zbraně. Používání kratšího náboje je možné, ale přední část komory není chráněna a je tak 

vystavena zvýšené erozi a korozi. Po nábojové komoře a přechodovém kuželu následuje vývrt hlavně, 

který je u brokovnic hladký a leštěný. Tvar této nejdelší vnitřní části hlavně je válcový až k ústí (hlaveň 

válcová), nebo se při ústí zužuje, resp. rozšiřuje (hlaveň zahrdlená).  



 

Zahrdleni (choke) je tvarovaná část při ústí hlavně, která nutí brokový sloupec při jeho 

průchodu hlavní ke stlačování nebo rozšiřování, popřípadě kombinaci obou těchto účinků. 

Nejrozšířenější provedení je tzv. klasické zahrdleni, které se skládá z válce se zmenšeným průměrem 

a kuželovitého náběhu do zúžené hlavně. Vzniká tak rozdíl mezi průměrem vývrtu a zahrdleni, 

který se nazývá zúžením. Označení zahrdleni je slovní nebo číselné a má vliv na krytí a zhuštění 

zásahů broků. 

V poslední době stoupá obliba brokovnic majících sadu nástavců výměnných zahrdlení, 

které se zašroubovávají do předního konce hlavně. Umožňuji tak všestranné použití jedné zbraně 

na různé druhy sportovní a lovecké střelby. U brokových kozlic ZH - skeetových hlavni se vyskytuje 

tzv. kompenzátor, což je zjednodušená úsťová brzda tvořená bočními otvory při ústí hlavně. Dříve 

než střela vyletí z hlavně, unikne část plynů, zmenší se úsťový tlak a zpětný ráz zbraně 

a tím se příznivě upraví rozptyl broků. 

Délka hlavní se pohybuje od 550 do 760 mm. Starší brokovnice bez zahrdlení, zbraně 

pro náboje Magnum a některé holubářky mají hlavně delší ( 800-860 mm). Délka kulobrokových 

zbraní se upravuje dle délky kulové hlavně. Tloušťka hlavní je předepsána zkušebními předpisy. 

Největší je v nábojové komoře a nejmenší je při ústí hlavně. 

Výplň mezi hlavněmi zajišťují lišty. Zdrsněná plocha horní lišty se nazývá plošina, slouží 

k zamíření a je na ní upevněna muška většinou kulovitého nebo válcovitého tvaru (průměr 1,6-3,2 

mm). Je často vyrobena z červeného nebo bílého plastu. Sportovní brokovnice mají někdy v polovině 

plošiny pomocnou mušku (zpřesňuje zamíření) a ventilovanou lištu (podélné otvory snižující vlnění 

vzduchu zahřáté hlavně). Hlavně brokovnic a kulovnic se vyrábějí z kvalitních legovaných ocelí 

(příměs Mn, Ni, Cr, V), musí být pevné, tvrdé, houževnaté, korozivzdorné a erozivzdorné. Vnější 

povrch hlavní se částečně chrání před korozí černěním nebo hněděním (tzv. brynýrováním). Jde 

o pokrytí speciálním roztokem hydroxidu a dusitanu sodného, příp. chloridu rtuťnatého. 

Kulová hlaveň se od brokové liší drážkovaným vývrtem. Vystouplé části se nazývají pole, 

prohloubené jsou drážky. Vývrt má charakter pravotočivé šroubovice s konstantním stoupáním závitu 

a určitým počtem drážek (4, někdy 6). 

Střela se po průchodu přechodovým kuželem dostane do drážkované části, kde se pole 

zaříznou do jejího povrchu a udělí jí rotační pohyb kolem její podélné osy. Tím získává potřebnou 

stabilitu. Průměr střely musí umožňovat těsné vyplnění vývrtu. Hloubka drážek (1/50 průměru 

v polích, cca 0,15-0.25 mm) je závislá na druhu střely. Měkké olověné střely vyžadují větší hloubku 



 

drážek než tvrdší plášťové střely. Kromě klasického vývrtu se vyskytuje tzv. polygonní vývrt, 

je však méně rozšířený. 

Ráž kulové zbraně zahrnuje ráž kulové hlavně, někdy v kombinaci s dalšími údaji. U kulových 

zbraní se vytvořily čtyři soustavy označování ráží (americká, anglická, evropská a ruská). 

Americká soustava je nejsložitější a vychází z označení ráže kulové hlavně v setinách 

a tisícinách anglického palce (1 in = 25,4 mm). Dále používá slovního komentáře a uvádí někdy 

hmotnost původní náplně černého střelného prachu. Evropská soustava uvádí ráž kulové hlavně 

v milimetrech a je většinou totožná s průměrem vývrtu v polích. Dále se uvádí délka nábojové 

komory, která odpovídá délce nábojnice (mm). Anglická soustava je podobná americké, ruská 

je odlišná, ale naši myslivci se s ní setkají méně. 

Rozměry nábojové komory jsou mezinárodně normalizovány, její vývrt je hladký a odpovídá 

tvaru nábojnice. Musí umožňovat snadné nabití a vytažení. Přechodový kužel umožňuje zaříznutí 

jednotné střely do drážkovaného vývrtu. Délka hlavní se pohybuje od 450 - 680 mm, nejčastěji 550 - 

650 mm. Kulová hlaveň má oproti brokové silnější stěny (vyšší tlaky, cca 200-470 MPa) a větší 

hmotnost (menší vibrace při výstřelu). 

Hlaveň je vybavena mířidly umožňujícími přesné zamíření zbraně. Rozeznáváme mířidla 

mechanická, a to otevřená, tj. muška a hledí, a uzavřená, tj. muška a dioptr. Muška a hledí mohou 

mít různý profil (hranolový, kruhový, střechovitý), velikost a barvu (perlička, světélkující muška) 

a světélkující body a rysky na bázi optických vláken nebo luminiscenčních látek. Vzdálenost mezi 

muškou a hledím (dioptrem) se nazývá záměrná délka. Čím je tato délka větší, tím je zamíření 

přesnější. Hledí mohou být také sklopná, stejné tak dioptr (vhodný jen pro sportovní střelbu). Další 

skupinou mířidel jsou optická, tj. zaměřovači dalekohled a kolimátorová mířidla. 

Závěr je zařízení, kterým se u zadovek uzavírá nebo i uzamyká náboj v nábojové komoře. Tlak 

prachových plynů vznikajících při výstřelu působí na dno střely a na dno nábojnice a snaží 

se odsunout závěr od hlavně. Pokud konstrukce umožňuje závěr odsunout, jedná se o závěr 

s uzavřením, pokud neumožňuje, je to závěr s uzamčením. Závěr s uzavřením se otevírá a uzavírá, 

závěr s uzamčením se odemyká a potom otevírá, resp. uzavírá a uzamyká, resp. uzavírá a uzamyká 

přímo nebo pomocí uzamykacích prvků. 

Závěry se dělí podle směru pohybu při otevíráni na: odklopné, sklopné, blokové, otočné, lůžkové 

a odsuvné. V lovecké praxi se používá nejčastěji lůžkový závěr (jednoranové a vícehlavňové zbraně) 

a odsuvný závěr (opakovací a samonabijecí zbraně). 



 

K lůžkovému závěru patří dále vytahovač nebo vyhazovač (ejektor). Vytahovač při sklopení 

hlavní nábojnici povytáhne a skládá se z vlastního vytahovače, dříku a palce. Vyhazovač je funkčně 

spojen s bicím ústrojím a při sklopení hlavní vystřelenou nábojnici vyhodí, ale nevystřelený náboj 

pouze povytáhne. U vícehlavňových zbraní má každá hlaveň vlastní vyhazovač. Vyhazovací ústrojí 

je umístěno v předpažbí a skládá se z kladívka a pružiny. 

Odsuvný závěr je uzavřen uzávěrkou, kde bývá pojistka. Pojistka však může být i po straně 

pouzdra závěru (kulovnice řady ZKK), jistí úderník a zabraňuje odpálení náboje. Otáčivý vytahovač 

drápkem vytahuje nábojnici z nábojové komory, která je posléze vyhozena vyhazovačem. 

Systém bicího, spoušťového, popřípadě pojistného ústrojí se pro zbraně s lůžkovým závěrem 

nazývá zámek. Úkolem bicího ústrojí je roznítit zápalku náboje a způsobit výstřel. Skládá se z bicí 

pružiny, úderníku, zápalníku a záchytu úderníku. 

Bicí ústrojí odsuvného otočného závěru je uloženo uvnitř těla závěru, složení a funkce 

základních částí jsou v podstatě stejné jako u zbraní s lůžkovým závěrem. 

Spoušťové ústrojí uvolňuje bicí ústrojí v okamžiku výstřelu. Základní částí je spoušťová páka 

a spoušťový jazýček, který je pevně spojen s tělesem spustě (dohromady spoušť). 

Mechanismus ke zjemnění odporu spouště se nazývá napínáček. Skládá se z páky, 

která při svém uvolnění vychýlí spoušťovou páku a pružiny pohánějící páku napínáčku. Napnutím 

pružiny se uvádí napínáček v činnost. Tzv. německý napínáček (opakovači kulovnice) má dva jazýčky 

za sebou, přičemž zadním se napíná pružina napínáčku a předním se odpaluje zbraň. Francouzský 

napínáček (kozlice, opakovači kulovnice) má jeden jazýček, který je současně spoušťovým. Spoušťové 

jazýčky a napínáčky jsou částečně chráněny lučíkem. 

Pojistné ústrojí zabraňuje nechtěnému výstřelu. Pojistka znehybňuje spoušť nebo kladívko, 

u opakovacích kulovnic úderník. Jištění kladívka (hamerlesky) a úderníku (opakovačky) je bezpečnější 

a vylučuje samovolný výstřel způsobený např. úderem a pádem zbraně. 

Zásobovací ústrojí se vyskytuje pouze u opakovacích a samonabíjecích (příp. samočinných) 

zbraní a jeho funkci obstarává závěr. Je tvořeno nábojovou schránkou (pevná součást zbraně) 

nebo zásobníkem (vyjímatelná část). Schránka i zásobník jsou ve spodní části uzavřeny dnem, 

o ně se opírá pružina podavače, která podavačem vysouvá náboj k ústí zásobníku, kde se zastaví. 

U nábojové schránky zastavuje náboj zádržka nábojové schránky. Také u tohoto ústrojí existuje celá 

řada konstrukcí. 



 

Pažba umožňuje uchopení a ovládání zbraně, slouží také k uložení kovových částí zbraně. 

Vyrábí se ze dřeva ořešáku, u levnějších zbraní se používá buk a dokonce plasty. Povrch pažby 

se napouští šelakovou politurou, laky, umělými pryskyřicemi nebo olejem. Pažba zhotovená 

z jednoho kusu se nazývá jednotná (opakovači kulovnice). Může dosahovat k ústí hlavně (provedení 

celopažbené) nebo končí zhruba v polovině délky hlavně (provedení polopažbené). Pažba složená 

ze dvou dělených částí se nazývá dělená (zbraně s lůžkovým závěrem) a skládá se z předpažbí 

a hlaviště s krkem. 

Předpažbí je hákem předpažbí přichyceno k hlavním a lůžku. Slouží k držení zbraně, ovládá 

vytahovač a vyhazovač a napíná bicí ústrojí. Snímá se pomocí tlačítka nebo páčky. Jeho povrch 

je zdrsněn rybinou, která je také na krku vlastní pažby. 

Na konci hlaviště pažby je botka z ocelového plechu, plastu nebo pryže. Konec krku 

resp. pistolové rukojeti chrání čepička. Botka, čepička a závěsná poutka na řemen zbraně se nazývají 

kování zbraně. Pažba musí svými rozměry (zejména délkou, lomením a vyhnutím) odpovídat 

tělesným proporcím střelce. 

Lovecké střelivo 

Předmětem hlavního zájmu loveckého střelectví je střelivo do ručních palných zbraní, 

které můžeme rozdělit na náboje se středovým a okrajovým zápalem. Obě skupiny nábojů mohou být 

kulové a brokové v mnoha různých výrobních provedeních a konstrukcích. 

Současné lovecké střelivo používá principu tzv. jednotného náboje, který se skládá ze čtyř 

hlavních částí: nábojnice, zápalky, výmetné náplně a střely. Nábojnice spojuje všechny části náboje 

v jeden celek, vytváří prostředí pro přeměnu chemické energie v pohybovou a zajišťuje směrově 

správný únik spalných plynů. Zápalka úderem zápalníku vyvolává tepelný impuls (iniciaci) k zážehu 

výmetné náplně. Výmetná náplň po zážehu začne hořet, vznikají spalné plyny, které jsou zdrojem 

pohybové energie střely. Hořením vzniká přeměna chemické energie střeliviny na pohybovou energii 

střely během několika milisekund. Střela urychlená plyny je vymrštěna z hlavně a po určité době letu 

zasahuje cíl a předává mu svou pohybovou energii s ranivým účinkem. 

Střeliviny 

Výmetnou náplň v loveckém střelivu tvoří střelné prachy. Nejstarší známou střelivinou 

je černý prach, který byl pravděpodobně objeven v Číně ještě před začátkem našeho letopočtu 



 

a prostřednictvím Mongolů a Arabů se dostal do Evropy asi ve 13. stol. Hojněji se začal používat 

ve vojenství v průběhu 14. stol. a vznikly též první evropské výrobny. Černý prach je směsí ledku, 

dřevěného uhlí a síry, tyto základní složky zůstaly zachovány, i když se může měnit jejich procentuální 

zastoupení (např. 75 % KNO.t, 15 % dřevěného uhlí a 10 % síry). Změna procentuálního složení 

a velikost prachových zrn předurčuje jeho použití (např. jako trhavinu). Černý prach jako střelivina má 

poměrně rychlou dobu hoření (asi 10 mm/s), větší hustotu (nad 1,7 g/cm3) a velikost zrn 0,3-1 mm. 

Snadno se zažehuje, je chemicky stálý a vyvolává malé výkyvy tlaků spalných plynů při různé kvalitě 

nabíjení. Jejich současné použití je minimální, mají nižší výkon ve srovnání s bezdýmným prachem, 

způsobují velký kouř, zanechávají více zplodin a jsou citlivější na nežádoucí vznícení a vlhkost.  

Bezdýmné střelné prachy se objevily v 2. pol. 19. stol. na základě zjištění, že působením 

kyseliny dusičné na celulózu lze připravit hořlavou látku (nitrocelulózu). Postupným zdokonalováním 

a dalším vývojem bylo možné rozšířit jejich používání. Současné bezdýmné prachy označujeme 

přívlastkem koloidní, protože se při jejich výrobě mísí nitrocelulóza s rozpouštědlem, která celou 

směs želatinuje, čili uvede do koloidního stavu. Tím se dociluje rovnoměrného hoření a menšího rizi-

ka nahodilého výbuchu. Při výrobě se přidávají další příměsi, které zlepšují užitné vlastnosti prachu. 

Bezdýmné prachy jsou méně citlivé k nárazu a tření, prachová zrna mají tvar destiček, pásků, válečků, 

trubiček a kuliček s rozměry cca 0,25-1,5 mm. V zásadě lze rozdělit koloidní prachy na jednosložkové 

a dvousložkové. Jednosložkové prachy obsahují jako hlavní komponentu nitrocelulózu, 

zatímco dvousložkové obsahují navíc jinou nitrosloučeninu (nitroglycerin, diglykol aj.). 

Bezdýmných střelných prachů existuje více druhů, z hlediska lovectví se nejvíce uplatňují 

nitrocelulózový a nitroglycerinový. Nitrocelulózový prach (Nc) je jednosložkový bezdýmný prach 

se sklonem k navlhavosti, o rychlosti hoření (při atmosférickém tlaku) 1 mm/s a menším výbuchovém 

teple. Nitroglycerinový prach (Ng) je dvousložkový bezdýmný prach o rychlosti hoření 3 mm/s 

(při atmosférickém tlaku) a větším výbuchovém teple. Obtížněji se zažehuje, a proto vyžaduje silnější 

zážeh. Má větší výkon než Nc. 

Zápalky 

K zážehu střelného prachu se v loveckém střelivu uplatňuje mechanická zápalka, 

která je iniciována nárazem zápalníku. Při nárazu se stlačí zážehová slož, dojde k vytvoření plamene 

a následnému zažehnutí výmetné náplně. Citlivost zápalky na mechanický podnět musí vyhovovat 

druhu střeliva a je dána svou konstrukcí a vlastnostmi jednotlivých částí. 



 

Pro současné lovecké střelivo se používají konstrukce s okrajovým a středovým zápalem.  

Okrajový zápal je historicky starší, vznikl v roce 1847 vynálezem Francouze Floberta, 

který spojil čepičkovou zápalku v jeden celek s kulovitou střelou a přitom umístil zážehovou slož 

do dutého okraje dna nábojnice (náboj typu Flobert). Tohoto principu umístění zážehové slože 

pak bylo využito ke konstrukci dalších nábojů. Dnes se ho využívá u malorážkových a flobertkových 

nábojů. Slož může být nejen v okraji, ale i celém dnu nábojnice, která dosedá okrajem v nábojové 

komoře. Zápalník bije pouze do okraje. 

Středový zápal, který vznikl v roce 1866, je v současné době hlavním druhem zápalu 

loveckého střeliva. Zápalka je zhotovena jako samostatný celek, který je umístěn ve středové části 

dna nábojnice. K její iniciaci slouží zápalník umístěný v podélné ose nábojové komory.  

Brokové střelivo 

Brokové náboje jsou typickým původním loveckým střelivem, které se označuje třemi čísly, 

např. 12/70/2,5. První číslo označuje ráž hlavně, druhé délku nábojnice v mm a třetí průměr broků 

hromadné střely v mm. Kombinace těchto čísel charakterizuje ráž brokového náboje. Ráž hlavně 

se vyráží na dnovou část kování, rozměry nábojnice a broků se uvádějí v potisku nábojnice. Dále 

se v potisku může objevit hmotnost laborované hromadné střely, název náboje a výrobce. 

Náboj se skládá z nábojnice, zápalky, výmetné náplně, zátky, střely a uzavření. 

Při průchodu hlavní tlačí zátka hromadnou střelu před sebou a současné čistí vývrt hlavně. 

Plastová zátka je vybavena chráničem broků ve tvaru košíčku s naříznutými stěnami, 

ve kterém je uložena hromadná střela. Chránič broků zabraňuje jejich deformaci v hlavni, prodlužuje 

účinný dostřel, zvyšuje krytí a chrání hlaveň. 

Typickou střelou je hromadná střela tvořená určitým množstvím broků stejné velikosti 

a určité hmotnosti. Broky jsou kulovitého tvaru a jejich průměr (v mm) doplňuje ráž brokového 

střeliva. Vyrábějí se litím (do 4 mm) nebo lisováním (nad 4 mm) z olova s příměsí antimonu (1-3 %) 

a arzenu (1 %), které zvyšují jejich tvrdost. Jejich povrch se chrání proti oxidaci vrstvou grafitu 

nebo se pokovovávají. V souladu se světovým ekologickým trendem zavádějí výrobci náboje 

s ocelovými broky. Jejich nevýhodou je přílišná tvrdost (nebezpečí poškození vývrtu). Hmotnost 

brokové náplně ocelových broků je menší a tak se zvyšuje rychlost pro dosažení srovnatelné 

dopadové energie s olověnými broky. Též průměry ocelových broků nejsou často stejné 

a neodpovídají standardnímu členění velikostí olověných broků po čtvrtině milimetru. Velikost broků 



 

se také označuje v palcích a pomocí tzv. číslování, které je specifické pro každý stát. Hmotnost náplně 

broků je další podstatnou charakteristikou brokového náboje a je odvozena z hmotnosti olověné 

koule, kterou se definuje ráž hlavně.  

Zvláštní druh střely představuje jednotná střela pro brokovnice, jejíž první konstrukce 

se objevily už v poslední čtvrtině 19. století. Tento druh střely se u nás používá pouze při společných 

lovech na černou zvěř. Konstrukce klasické jednotné střely pro hladký vývrt je technicky složitá 

pro omezení daná vývrtem, zahrdlením, přípustnými tlaky atd. Velkým problémem je omezená rych-

lost a stabilita při letu. U nás se jednotné střely začaly vyrábět až po 2. sv. válce, 

z nichž nejznámějšími jsou S-BALL, S-BALL PLASTIK, sférická střela a Originál Brenneke (licence SRN). 

S-BALL byl zaveden v 60. letech, střela byla celoolověná s hlubokou dutinou v zadní části zpevněnou 

třemi podélnými žebry. Na obvodu je 10 ostře hranatých podélných žeber, čelo střely je polokulovité. 

Vyráběl se v ráži 12/65; 70 (hmotnost střely 28 g) a 16/65; 70 (22,3 g). Originální konstrukcí 

(čs. patentem) je S-BALL PLASTIK (SUPER-S "BALL PLASTIK). Střela má galvanicky pokovené ocelové 

jádro, které je uloženo v plastikovém plášti (stabilizátor). Potřebnou stabilitu při letu ovlivňuje ploché 

čelo střely a hrana mezi přední kuželovou a zadní válcovou částí. Vyrábí se v r. 12/65 (67,5) a r. 16/65. 

Náboj je možné použít v plně zahrdlených zbraních. Poměrné málo deformovatelná střela má větší 

sklon k odrazu. Sférická střela o průměru 13,8 mm se vyrábí v r. 20/65 (červeno-černá papírová 

nábojnice) a 20/67,5 (plastová nábojnice). Střela Originál Brenneke je olověná s kónickou dutinou, 

v zadní části překrytou plstěnou zátkou s krytkami (stabilizátor) připevněnou šroubem. Přední část 

je zakončena hrotem, po obvodu válcovité části je 12 hranatých pravotočivých žeber, která stabilizují 

střelu a usnadňují plynulý vstup do zahrdlení. Střela umožňuje díky žebrování a přiměřené tvrdosti 

olova střelbu ze zahrdlených zbraní. Nejpřesnější střelbu umožňuje nezahrdlená zbraň, 

která nedeformuje žebrování. Střela SPECIAL SLUG má olověnou střelu s hlubokou dutinou 

(cca do 2/3 délky střely). Na obvodu vnější části střely je 10 hranatých pravotočivých žeber, čelo 

střely je polokulovité. Do dutiny střely je volně zasazen stabilizátor z polyethylenu plnící zároveň 

funkci zátky. Vyrábí se v r. 12/76 (67,5), hmotnost střely včetně plastového stabilizátoru 32 g, 

r. 16/67,5 (27 g), r. 20/67,5 (21 g). 

 

 



 

Kulové střelivo 

Kulové lovecké střelivo slouží ke střelbě z kulových zbraní a kulových hlavní kombinovaných 

zbraní. Jeho označování souvisí s ráží kulové hlavně a v procesu historického vývoje zbraní a střeliva 

se ustálilo ve čtyřech soustavách. 

U evropské či německé soustavy se označuje náboj součinem jmenovité ráže hlavně (mm) 

a jmenovité délky nábojnice (mm). Jmenovitá ráž hlavně je většinou zaokrouhleným průměrem 

vývrtu v polích. U označení se dále objevuji doplňující údaje (písmena, slova), které přesněji 

charakterizuji příslušný náboj. 

Příklad:     5.6 x 52 R Magnum; 

5,6 = jmenovitá ráž hlavně v mm; 

52 =jmenovitá délka nábojnice v mm; 

R = označeni pro náboj s okrajem (něm. Ranci = okraj); 

Magnum = slovní označení náboje s vyšším výkonem oproti ráži 5.6 x 52 R; 

8 x 57 JS; 

8 = jmenovitá ráž hlavně v mm; 57 = jmenovitá délka nábojnice v mm; 

J (I) = označeni vojenského původu náboje (něm. Infanterie = pěchota); 

S = označeni pro střelu s větším průměrem (něm. Stark = silný), která se nesmi zaměnit 

za ráž 8 x 57 J. 

Americká soustava je nejstarší a nejsložitější, využívá palcového značení charakterizujícího ráž 

hlavně v setinách nebo tisícinách angl. palce, případně dalších číselných a slovních údajů (hmotnost 

původní výmetné náplně, hmotnost střely, výrobce, druh zápalu aj.). 

Příklad:      222 Remington; 

222 = ráž hlavně v tisícinách angl. palce (není přesným vyjádřením průměru vývrtu); 

Remington = původní výrobce náboje; 30 - 06 Springfield; 30 = ráž hlavně v setinách angl. 

palce; 

6 = rok zavedeni náboje do výzbroje 1906; Springfield = zbrojovka ve městě Springfield. 

Anglická soustava je v principu podobná americké soustavě a ruská soustava 

využívající pro označení tzv. čárek se již nepoužívá. 

Kulový náboj se skládá z nábojnice, zápalky, výmetné náplně a střely.  



 

Z hlediska materiálu mohou být střely homogenní a skládané. Homogenní střely jsou tvořeny 

jedním druhem materiálu, naopak skládané jsou materiálově rozmanitější. Příkladem prvního typu 

jsou olověné střely, které se v lovecké praxi používaly ještě po 2. sv. válce. Náboje byly laborovány 

černým prachem, rychlost střel byla poměrně nízká (do 400 m/s) a nadměrně se zanášel vývrt (snižo-

váno mazacím tukem v drážkách střely). Homogenní střely z jiných materiálů (např. tombaku) 

se vyrábějí poměrně málo. 

Olovo i nadále zůstalo základním konstrukčním materiálem jádra střely, ale zavedením 

bezdýmného prachu a vyšších rychlostí střel musela být střela proti většímu poškození chráněna 

tvrdším povrchem - pláštěm. Plášťové střely jsou typickým příkladem skládaných střel. Plášť se vyrábí 

z mědi, tombaku (slitina 90 % Cu a 10 % Zn), mědiniklu (slitina 80 % Cu a 20 % Ni) a hlubokotažné 

oceli, často pokryté (plátované) vrstvou tombaku nebo mědiniklu. Jádro střely tvoří olovo legované 

antimonem (až 10 %) k dosažení větší tvrdosti. Některé konstrukce střel mají dvě jádra různé tvrdosti, 

jádro dělené prolisy, přepážkami apod. 

Plášťové střely můžeme rozdělit na celoplášťové, poloplášťové, tříštivé a speciální. 

Celoplášťové střely mají jádro celé překryté kovovým pláštěm, proto mají velkou průbojnost, 

ale malou deformovatelnost. Zasažené zvěři předávají malou část pohybové energie. Zanechávají 

nejen malý vstřel ale i výstřel, proto se používají pro odstřel kožešinové zvěře a zvěře k preparačním 

účelům.  

Poloplášťové střely patří mezi nejpoužívanější typ loveckých střel. Plášť nepřekrývá přední 

část ogiválu, takže jádro vystupuje na povrch. Tato část se při nárazu snadno deformuje (hřibovitý 

tvar) a zabezpečuje maximální předání pohybové energie cíli při dostatečné průbojnosti.  

Tříštivé střely (expanzivní) jsou určené ještě k většímu předání pohybové energie pro svou 

značnou deformovatelnost. Jsou konstruovány podobně jako poloplášťové střely s tím, že místo 

olověného hrotu je v přední části dutina (tříštivá nekrytá střela). Pro značný odpor vzduchu 

a zhoršování balistických vlastností střely se nekrytá dutina překrývá balistickou kuklou. Tím získává 

vlastnosti podobné celoplášťové střele, ale po dopadu na cíl a deformaci kukly se ihned tříští. 

Tato střela je určena pro lov těžší zvěře.  

Speciální střely jsou konstruovány s tzv. řízenou deformací, při které se snadno deformuje 

přední část jádra a zadní pevnější zajišťuje potřebnou hloubku průniku. Střely jsou vzhledem často 

podobné poloplášťovým. 



 

Podrobné informace o širokém sortimentu střel je nutné hledat ve specializované odborné 

literatuře a katalozích výrobců střeliva.  

Optické přístroje v  loveckém střelectví  

Optické přístroje používané v myslivosti lze rozdělit podle účelu pro pozorování zvěře 

(monokulární a binokulární dalekohledy), střelbu (optická mířidla) a jiné účely (přístroje pro seřízení 

optických mířidel, dálkoměry aj.). Optické přístroje je možné charakterizovat těmito základními 

parametry: zvětšení, světelnost, velikost zorného pole, výkonnost za šera a rozlišovací schopnost. 

Zvětšení udává, kolikrát je obraz pozorovaného objektu větší než při pozorování pouhým 

okem. Udává se číslicí, např. 7 x = sedminásobné přiblížení, tzn., že předmět vzdálený 70 m vidíme 

jako z 10 m. Velikost zvětšení je dána podílem průměrů vstupní a výstupní pupily. Výstupní pupila 

je kruhová plocha, kterou vystupují světelné paprsky z okuláru do oka pozorovatele - naopak vstupní 

pupila je plochou, do které světelné paprsky vstupují (totožná s plochou objektivu). 

Přiklad: dalekohled 6 x 30, číslice 6 znamená šestinásobné zvětšení, číslo 30 udává průměr 

objektivu v mm a současně průměr vstupní popily. Průměr výstupní pupily je 30:6 = 5 mm.  

Zornice lidského oka se vlivem intenzity světla stahuje nebo roztahuje (ve dne cca 3 mm, 

za soumraku 5 mm a více). Chceme-li pozorovat objekt za snížené viditelnosti musí tomu odpovídat 

hodnota výstupní pupily. V praxi se požaduje 5 - 7  mm. V poslední době se široce uplatňují 

dalekohledy s měnitelným zvětšením označované obchodním názvem variable. 

Světelnost je měřítkem jasnosti obrazu. Udává se druhou mocninou hodnoty výstupní pupily. 

Čím je větší pupila, tím je větší světelnost. Světelnost je v nepřímé úměře ke zvětšení. 

Příklad: dalekohled 6 x 30, výstupní pupila je 5 mm. hodnota světelnosti je 52 = 25. Dalekohled 

7 x 50, výstupní pupila je 7,14 mm, hodnota světelnosti je (7,I4)2= 51. 

Zorné pole je úsek krajiny viditelný v okuláru a uvádí se v metrech. Je závislé na velikosti 

zvětšení, s rostoucím zvětšením se zmenšuje a naopak. Tento parametr umožňuje lépe pozorovat 

větší prostor a rychleji nalézt hledaný objekt. Kromě metrů se může tento parametr udávat také 

ve stupních a procentech, u zaměřovačích dalekohledů se zjišťuje na vzdálenost 100 m a u triedrů 

na 1000 m. K odvozeníi přibližné hodnoty postačí, když se na vzdálenost 10 m podíváme 

dalekohledem na dvoumetrové měřítko a přečtenou hodnotu v metrech pak násobíme 10. 

Tím dostaneme velikost zorného pole na 100 m. 



 

Příklad: u zaměřovacího dalekohledu o zvětšení 4x jsme naměřili 1,1 m, zorné pole pro 100 m 

bude 1,1 x 10= 11 m. 

Výkon za šera určuje výkonnost dalekohledu za snížené viditelnosti. Udává se jako druhá 

odmocnina ze součinu zvětšení a optického průměru objektivu (vstupní pupily). 

Přiklad: dalekohled 6 x 30, (√6 x 30 = 13,42), dalekohled 7 x 50 má hodnotu 18,71. U všech 

výpočtů platí, že čím vyšší číslo, tím lepší je hodnota tohoto parametru. Hodnotu 17 a vyšší lze 

považovat za vyhovující pro všestranné myslivecké použití. 

Rozlišovací schopnost určuje rozeznání podrobností na pozorovaném objektu. S rostoucím 

zvětšením a velikostí vstupní pupily se tato schopnost zvyšuje. Tento parametr se hodnotí pomocí 

speciálních testů a výpočtů. 

Základy lovecké balistiky 

Balistika je nauka o pohybu střely. Podle prostředí, ve kterém se střela pohybuje, se dělí 

na balistiku vnitřní a vnější. Vnitřní balistika se zabývá pohybem střely v hlavni. Vnější balistika 

se zabývá pohybem střely mimo hlaveň a dopadem na cíl. Lovecká balistika se dále dělí na balistiku 

kulového a brokového výstřelu (rány), přičemž výstřelem je míněn děj vedoucí k vymrštění a dopadu 

střely na cíl. 

Balistika kulové rány 

Po úderu na zápalku náboje dochází k zážehu střeliviny (střelného prachu), druhou fází 

je hoření prachu a třetí fází je expanze spalných plynů vzniklá hořením. Celý tento proces nazýváme 

vývinem rány. Nahromaděné plyny pak uvedou střelu do pohybu. Další vývoj rány je již specifický 

pro kulovou a brokovou ránu. 

Kulová střela se uvede do pohybu vznikne-li u spalných plynů tzv. počáteční tlak, 

který překoná pevnost spojení střely s nábojnicí (výtahovou sílu). Dále překonává průtlačný odpor 

(zařezávání střely do drážkovaného vývrtu) a přitom tlak spalných plynů stále roste. Když dosáhne 

svého maxima (cca 300-400 MPa), potom již stále klesá. Střela opouští ústí hlavně při úsťovém tlaku, 

který je vyšší než u brokové rány, a proto je hluk výstřelu výraznější. 



 

V souvislosti s tlaky spalných plynů vyvstává nebezpečí překážky v hlavni (sníh, hlína aj.). Plyny 

následující střelu se při náhlém zpomalení střely od ní odrazí a sráží se s plyny přitékajícími. Může 

dojít k takovému zvýšení tlaku, které má za následek vydutí nebo roztržení hlavně. 

Na střelu letící vzduchem působí odpor vzduchu a zemská přitažlivost, takže výsledná dráha 

letu nemá charakter přímky, ale balistické křivky. Dráha střely od ústí hlavně zvolna stoupá 

až k vrcholu, odkud začne již poměrně rychle klesat. Vrchol dráhy není uprostřed křivky, 

nýbrž je posunut blíže k bodu doletu. Celou dráhu letu střely lze popsat těmito prvky: 

1 - záměrná je spojnice oka mířidel a záměrného bodu; 

2 - náměrná je prodloužená osa hlavně při zamířeni před výstřelem; 

3 - výstřelná je prodloužená osa hlavně v okamžiku výstřelu; 

4 - úroveň ústí je vodorovná rovina proložená středem ústí hlavně; 

5 - dálka střelby je vzdálenost od ústí zbraně k cíli; 

6 - dostřel je vzdálenost od ústí k bodu doletu; 

7 - záměrný bod je bod, na který před výstřelem zamiřujeme; 

8 - bod doletu je průsečík dráhy střely s úrovní ústí; 

9 - bod nárazu je průsečík dráhy střely s terénem; 

10- bod zásahu je průsečík dráhy střely s povrchem cíle; 

11- vrchol dráhy letu střely je nejvyšším bodem dráhy letu; 

12- cil je objekt, na který se střílí; 

13- výška dráhy letu střely je svislá vzdálenost libovolného bodu dráhy střely k úrovni ústí; 

14- převýšení dráhy letu střely je část výšky dráhy letu ležící nad záměrnou; 

15- záměrný úhel je sevřený záměrnou a náměrnou; 

16- polohový úhel je sevřený záměrnou a úrovní ústí; podle polohy cíle (nad nebo pod úrovní ústí) 

je buď kladný, nebo záporný; 

17- náměr je úhel sevřený úrovní ústí a náměrnou, většinou je kladný a nazývá se elevace; 

při střelbě ze svahu může být i záporný a pak se nazývá deprese; 

18- úhel zdvihu je úhel sevřený náměrnou a výstřelnou; 

19- úhel výstřelu je úhel sevřený výstřelnou a úrovní ústí; 

20- úhel doletu je sevřený tečnou k dráze letu v bodě doletu a úrovně ústí; 

21- úhel nárazu je sevřený terénem a tečnou k dráze letu v bodě nárazu. 



 

Střela letící po balistické křivce také současně rotuje kolem své podélné osy a vykonává 

tzv. precesní a nutační pohyb, jehož výsledkem je zvláštní spirálovitá dráha. Tyto pohyby vyvolané 

průchodem střely vývrtem hlavně zabezpečí stabilitu střely a přesnost zásahu. Při větších 

vzdálenostech se projevuje vlivem pravotočivé podélné rotace střely odchylka od výstřelné roviny 

(svislá rovina proložená výstřelnou), která se nazývá derivace. Její hodnota činí cca 2-3 cm na 200 m, 

takže pro loveckou střelbu je vcelku zanedbatelná. 

Balist ika brokové rány  

Vývin brokové rány probíhá přibližné stejně jako u kulové. Tlak spalných plynů překonává 

pevnost uzavření brokového náboje a vytlačuje hromadnou střelu a zátku do hladkého vývrtu, 

jehož průtlačný odpor je velmi malý (pouze tření zátky a okrajových broků o stěnu hlavně). Zátce 

a střele je uděleno zrychlení, ale současně na ně působí setrvačná síla, takže sloupec broků 

je při průchodu hlavní stlačován. Dochází k deformaci části broků otěrem o hlaveň a k jejich klínování 

(deformace o sebe navzájem). Při průchodu zahrdlením se brokový sloupec prodlouží a jeho rychlost 

se zvýší (až o 12 m/s proti nezahrdlené hlavni). Navíc se jeho stlačením drží hromadná střela po dobu 

letu mimo hlaveň déle pohromadě (menší rozptyl broků). Vlivem odporu vzduchu a tvarové 

rozdílnosti broků (deformací) dochází k dalšímu prodloužení a rozšíření brokového sloupce. Vytváří 

se brokový shluk, který se skládá z předbíhajících broků (největší rychlost), jádra (podstatná část 

tvořící těžiště střely) a opožděných broků. Opožděné, většinou deformované broky vybočují z dráhy 

a mohou být zdrojem úrazu při neopatrné střelbě. 

Délka shluku je závislá na zahrdlení a činí cca 6 - 10 % z dálky střelby. Zahrdlení zpočátku 

při průchodu ústím hlavně brokový sloupec prodlouží (až na dvojnásobek oproti nezahrdlené hlavni), 

ale později vlivem odporu vzduchu má zcela opačný účinek. Těsnější brokový shluk ze zahrdlené 

hlavně je kratší než z nezahrdlené (např. u r. 12 je ve vzdálenosti 45 m jeho délka 2,9 m u zahrdlené 

a 3,2 m u nezahrdlené hlavně). 

Šířka shluku je také závislá na zahrdlení a dále na velikosti broků a jejich deformovatelnosti. 

Vyšší zahrdlení, větší velikost broků a jejich měkkost zmenšují šířku shluku. Na rozměry brokového 

shluku má vliv i konstrukce náboje. 

 

 



 

Dopadová rychlost a energie střely 

Kulová střela, která proletěla ústím hlavně, je ještě ve vzdálenosti cca 10-20 násobku ráže 

střely (oblast dodatečného účinku prachových plynů) unikajícími spalnými plyny urychlena přibližně 

o 5 % na maximální rychlost Vm. Základním ukazatelem rychlosti je však počáteční rychlost V0, 

která se dopočítává až na úroveň ústí hlavně. Rychlost střely se vzdáleností klesá, tzv. dopadová 

rychlost se označuje indexem určujícím dálku střelby (např. V100 = dopadová rychlost v m/s ve 100 m 

od ústí hlavně). Dopadová rychlost klesá také se zmenšující se hodnotou počáteční rychlosti V0 

a zvyšujícím se balistickým koeficientem c. Balistický koeficient vyjadřuje letové vlastnosti střely, 

vyjadřuje se číslem (u běžných kulových nábojů nabývá hodnot od 2,5 do 10), čím je hodnota nižší, 

tím je letová vlastnost střely lepší. U hromadné střely je rychlost ovlivňována podle stejných zásad, 

přičemž se vztahuje k těžišti, resp. jádru brokového shluku. Neberou se v úvahu předbíhající 

nebo opožděné broky. 

Dopadová energie je pohybovou energií zasahující cíl se smrtelně zraňujícím účinkem. 

Označuje se písmenem E a indexem vyjadřujícím dálku střelby ( E100 = dopadová energie v J ve 100 

m). Je závislá na dopadové rychlosti a hmotnosti střely a s jejich rostoucími hodnotami se zvyšuje. 

Dopadová energie se uvádí v katalozích výrobců střeliva pro kulové ráže, u brokových se neudává. 

Pro hromadnou střelu se dá vypočítat podle vzorce E = 0,5 x q x v2 (q = hmotnost střely v kg; 

v = dopadová rychlost v určité vzdálenosti). 

Dopadová rychlost a energie předznamenávají účinky střely na zvěř. Rychlost a energie 

jsou významně závislé na konstrukci střely a její schopnosti předávat zasažené zvěři maximální 

množství ze své kinetické energie, která je podmínkou potřebné ranivosti u zasažené zvěře. 


