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Balistika zkoumá děje, které vzniknou po iniciaci 
výstřelu. Zkoumá pohyb střely hlavní, pohyb střely      
po opuštění hlavně a po dopadu na cíl a dále zkoumá 
vlivy, které na střelu působí.  

Balistiku dělíme na: 

 vnitřní 

 přechodovou 

 vnější  

 cílovou 
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Balistika vnitřní se zabývá zákony hoření 
prachu, pohybem střely v hlavni a chováním 
hlavně během výstřelu. Přechodová balistika 
se zabývá dodatečným působením plynů             
a chováním střely po výmetu střely z hlavně    
do vzdálenosti 10 - 30 cm. Vnější balistika 
sleduje dráhu letu střely a chování střely 
během letu. Balistika cílová sleduje účinky         
a chování střely v cíli.   
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Při zamíření kulovnicí na určitý cíl tvoří spojnice oka a mířidel              
v prodloužené ose tzv. záměrnou. Prodloužená osa hlavně je pak 
náměrná. Během vývinu rány působí na zbraň vlivy, jako klopný 
moment, který otáčí zbraň kolem bodu opření zbraně, a dále              
již zmíněné kmity hlavně, které mění polohu hlavně v okamžiku 
opuštění hlavně střelou. Osa hlavně se v okamžiku výstřelu nazývá 
výstřelná. Střela se po opuštění hlavně nepohybuje                              
ve vzduchoprázdnu, ale působí na ni vnější vlivy. Hlavními vlivy jsou 
zemská tíže a odpor vzduchu, které zpomalují její rychlost a zakřivují 
její dráhu letu. Kdyby proti pohybu střely nepůsobil odpor vzduchu, 
ale pouze zemská tíže, střela by se pohybovala po parabole. Odpor 
vzduchu však dráhu střely dále zakřivuje a křivka, kterou střela 
skutečně opíše během svého letu, se nazývá křivkou balistickou. 
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Optimální nástřelná vzdálenost je taková nástřelná 
vzdálenost, kdy zásah je přesně v bodu záměru a 
přitom námi předem stanovené maximální převýšení 
dráhy letu střely není větší jako cca 4 cm. 

To znamená, že při střelbě na vzdálenost kratší než optimální 
dojde k přípustnému posunu zásahu nahoru o max. cca 3 - 4 
cm. Při střelbě na optimální vzdálenost je bod zásahu v bodu 
záměru (odchylka 0). Stanovíme-li si, že bod zásahu, při střelbě 
na ještě větší vzdálenost než ONV, se nesmí odchýlit o více jak 
max. 3 - 4 cm od bodu záměru dolů, prodlužuje se nám dostřel 
bez korekce náměru o dalších cca 30 až 50 metrů (podle ráže     
a hmotnosti střely). 
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Jiná a poněkud složitější je situace u balistiky brokové rány. 
Největší počet broků je soustředěn ve středu shluku,            
který tvoří tzv. jádro nebo těžiště brokového shluku. Před tímto 
jádrem letí předbíhající broky a za ním broky opožděné. Délka 
brokového shluku ve vzdálenosti 35 m od hlavně bývá 2,5 až 4 
m. Velmi důležitá je rovněž šířka brokového shluku,              
která se s rostoucí vzdáleností zvětšuje. Šířka shluku je závislá 
na zahrdlení a velikosti broku. Nejvíce deformované broky 
vykazují největší stranovou odchylku a někdy mohou i značně 
vybočit ze směru střelby. Někdy se nazývají jako zbloudilé          
a mohou být zdrojem zranění. Proto je třeba dodržovat směr 
střelby, kde v širokém úhlu, do kterého se rozvine brokový 
shluk je střelba bezpečná. 
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Zvláštností při zamíření a střelbě, se kterou se můžeme setkat 
je střelba do kopce a z kopce. Při této střelbě pod polohovými 
úhly většími než 10° dochází k napřimování dráhy střely              
a k psounu bodu zásahu. Zásah se posouvá výše. Balistická 
křivka je méně zakřivena a napřimuje se proto, že se mění úhel 
působení zemské tíže a tím i velikost jejího účinku na střelu. 

O rozdíl vzdálenosti záměrného bodu s bodem dopadu musíme 
posunout zamíření. V zásadě si, při střelbě do kopce nebo          
z kopce, pamatujeme staré heslo horských myslivců.                 

"PŘI STŘELBĚ Z KOPCE NÍŽE MIŘ A DO KOPCE JEŠTĚ NÍŽ!" 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 

Ing. Lukáš Kandler 


