
neschovat při střetu s ozbrojeným útočníkem.
Důvodem k provedení testu se staly zažité
nesprávné představy o odolnosti zdi proti prů-
střelu a to i v případě zdi obvodové. Většina
dříve narozených má totiž automaticky v pod-
vědomí klasické červené pálené cihly bez dutin
nebo pórů, používané jako základní stavební

materiál rodinných domů. Tyto plné, tvrdé
a pevné cihly (pokud byly vyrobeny kvalitně) je
skutečně problém prostřelit a to bylo mimo-
chodem štěstí pro mnoho obyvatel našich měst
v roce 1968, kdy jim na domy stříleli „spřáte-
lení“ vojáci z východu. Dnes v souladu

s moderními trendy maximálních energetic-
kých úspor, se však klasické „plné“ cihly pou-
žívají jen minimálně a byly vytlačeny „cihlami“
s dokonalejší schopností tepelné izolace.
Tepelné izolace se u nich dosahuje systémy
dutin nebo pórů obsahujících vzduch, což zna-

v y z k o u š e l i  j s m e

VYHODNOCENÍ 
PRO „BĚŽNÉ“ STŘETY
■ Prioritním účelem testu bylo zjištění, co je
možné považovat za tzv. pevnou (neboli
neprostřelitelnou) překážku v budovách,
se schopností absolutní ochrany vůči běžné
palné zbrani a běžnému střelivu. Z tohoto
hlediska náboj 9 mm Luger vyžaduje velký
respekt. Přestože byla použita obyčejná
střela s měkkým olověným jádrem, která
navíc svou rychlostí nedosáhla výkonového
maxima tohoto náboje, došlo by na tloušťku
zdi vždy k průstřelu. U žádného pokusu se
nám sice nepodařilo (kvůli úlomkům) změřit

rychlost střely po průstřelu, ale kanál o délce
342 mm dokazuje, že po prostřelení 300mm
zdi by oněch 42 mm navíc jistě stačilo i ke
smrtelnému zranění člověka. V případě pou-
žití průbojné střely nebo náboje laborované-
ho na maximální výkon, lze předpokládat prů-
bojnost ještě daleko vyšší. 

■ V domě postaveném z uvedených pórobe-
tonových tvárnic se rozhodně neschováme
před střelou náboje 7,62x39 mm a to
i v běžném civilním provedení s měkkým olo-
věným jádrem. Při průbojnosti 533 mm si
každý dokáže představit, jak nebezpečnou
energii ještě tato střela má, i po prostřelení

např. 300 mm tlusté zdi. Navíc je nutné si
uvědomit, že střela náboje 7,62x39 mm
v pórovité tvárnici ztratila stabilitu a část
energie spotřebovala na otočení kolem své
příčné osy. Tato osmigramová zahrocená
střela se začala otáčet asi po 250 mm dráhy
a na konci kanálu byla orientovaná dnem
šikmo dopředu. Pokud by procházela tenčí
zdí, tak můžeme předpokládat zbytkovou
energii ještě výrazně vyšší, protože by
v materiálu nemusela absolvovat onu příč-
nou rotaci a pohyb naplocho. 

■ Střela testovaného náboje 40 S&W má
sice větší dopadovou energii než střela tes-

TECHNICKÉ ÚDAJE POKUSU
Zbraň: samonabíjecí pistole GLOCK 19
Ráže: 9 mm Luger
Výrobce náboje: Sellier & Bellot
Obchodní označení náboje: 9 mm Luger RANGE 
SAFE AMMO, což je ekonomické provedení 
s ocelovou nábojnicí potaženou mosazí
Typ střely a hmotnost: celoplášťová 

7,5g (FMJ 115 grs)
Materiál pláště střely: mosaz
Materiál jádra střely: olovo
Rychlost střely: 341 m.s.
Energie střely: 436 J
Střela pronikla do hloubky: 342 mm

Celkový pohled na respekt vzbuzující střelný
kanál: náboj 9 mm Luger a pistole GLOCK 19.

Detail střely náboje 9 mm Luger na kon-
ci svého kanálu v pórobetonové tvárnici.
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1) Pistole GLOCK 22 ráže 40 S&W je výrobcem označována jako „U.S. Law En-
forcement No.1“ (jednička mezi služebními pistolemi v USA) a proto jsme ji
použili k našemu testu. Nebyla to však úplná náhoda, protože test realizova-
li hlavně zástupci Městské policie Prostějov. MP Prostějov totiž  jako historic-
ky první ozbrojená složka v Evropě, zavedla pistole GLOCK 22 do své oficiální

výzbroje a používá je spolu se dříve zavedenými revolvery ráže 38 Special.

2) Šestiranný revolver Holek model 820, je dnes v České republice patrně
nejrozšířenějším revolverem ráže 38 Special s dvoupalcovou hlavní a z toho-
to důvodu byl zvolen i ke střelbě do tvárnic. 
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