
mená celkovou nižší hmotnost a především
menší hustotu takového materiálu. Bohužel
mnoho z nás má i přesto stále zafixovanou

představu, že každá zeď je pevná a odolná, pro-
tože „je to přeci zeď z cihel“. Tato nesprávná
úvaha většinou vychází z podceňování schop-
ností střely palné zbraně a právě v neuvědo-
mění si změn ve vlastnostech soudobých sta-
vebních materiálů.

v y z k o u š e l i  j s m e

tovaného náboje 9 mm Luger, ale průboj-
nost střely 40 S&W byla přesto menší než
u „devítky“. Před nábojem 40 S&W výroby
Sellier & Bellot, by tedy měla 300 mm
silná zeď poskytnout spolehlivou ochranu.
Důvodem menšího průniku je vyšší průtlačný
odpor 10mm střely, daný samozřejmě jejím
větším průměrem a v případě náboje
S&B také střelou tvaru komolého kužele,
méně vhodnou k pronikání do hloubky.
V USA neuvěřitelně populární a úspěšná
„čtyřicítka“ je prostě stavěna spíše na předá-
ní energie a ranivost, než na průbojnost.
Musíme však upozornit, že přes svou rozšíře-
nost u nás, patří testovaná laborace náboje

40 S&W k nejméně výkonným na trhu.
Běžné severoamerické služební náboje
40 S&W totiž dosahují počáteční energie
přes 600 Joulů a průbojnost jejich střel
bývá (v případě potřeby) dokonce vyšší
než u náboje 9 mm Luger. Je nepochopi-
telné, proč zkušený výrobce jako Sellier &
Bellot nabízí tak „ošizenou“ laboraci, kterou
náboj 40 S&W vyloženě znehodnocuje
a nedokáže naplno využít jeho vlastností. 

■ Náboje 38 Special jsou patrně nejpopu-
lárnější revolverové náboje pro sebeobranu
a bývají často používány v revolverech
s velmi krátkou hlavní. Z tohoto důvodu jsme

provedli nástřely z „dvoupalcového“ obran-
ného revolveru a kvůli porovnání také ze slu-
žebního revolveru s hlavní čtyřpalcovou.
V obou případech se zeď z pórobetonové
tvárnice ukázala vůči střelám 38 Special
jako tzv. pevná překážka. Zajímavé je srov-
nání průbojnosti střel náboje 38 Special při
různých dopadových rychlostech, vlivem roz-
dílných délek hlavní. Podle výsledků měření
rychlostí má střela vypálená ze čtyřpalcové
hlavně výrazně vyšší rychlost a energii, než
střela stejného náboje vypálená z hlavně
dvoupalcové. Rozdíl v průniku do materiálu
se však u nich projevil až překvapivě málo.

TECHNICKÉ ÚDAJE POKUSU  
Zbraň: samonabíjecí pistole GLOCK 22
Ráže: 40 Smith & Wesson
Výrobce náboje: Sellier & Bellot
Typ střely a hmotnost: celoplášť 11,7 g

(FMJ 180 grs)
Materiál pláště střely: tombak (slitina mědi
a zinku s větším podílem mědi)
Materiál jádra střely: olovo
Rychlost střely: 290 m.s.
Energie střely: 492 J
Střela pronikla do hloubky: 272 mm
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TECHNICKÉ ÚDAJE POKUSU  
Zbraň: revolver Holek 820 (hlaveň 50,5 mm – 2“)
Ráže: 38 Special 
Výrobce náboje: Sellier & Bellot
Typ střely a hmotnost: celoplášťová 10,25 g

(FMJ 158 grs)
Materiál pláště střely: ocel potažená 

vrstvou mědi 
Materiál jádra střely: olovo
Rychlost střely: 234 m.s. 
Energie střely: 280 J
Střela pronikla do hloubky: 164 mm

Střelný kanál se střelou 38 Special od vý-
robce S & B vypálenou z dvoupalcové
hlavně revolveru Holek 820.

Střela 38 Special z revolveru Holek 820
v detailu. Pravděpodobně kvůli tuhému
ocelovému plášti střely, se hrot tvaru ko-
molého kužele takřka nezdeformoval.

TECHNICKÉ ÚDAJE POKUSU  
Zbraň: samonabíjecí kulovnice CZ 858 Tactical 
Ráže: 7,62x39 mm 
Výrobce náboje: Barnaul - Rusko
Typ střely a hmotnost: celoplášťová 

8,0 g (FMJ 123 grs)
Materiál pláště střely: ocel potažená mědí
Materiál jádra střely: olovo
Rychlost střely: 703 m.s.
Energie střely: 1976 J
Střela pronikla do hloubky: 533 mm

Na kanálu po střele náboje 7,62x39 mm
je dobře patrné, kdy se střela začala pře-
vracet kolem své příčné osy. Průbojnost
převrácené střely je i přesto velmi vysoká.

Dráha střely náboje 40 S&W, v tomto pří-
padě náboje Sellier & Bellot vypáleného
z pistole GLOCK 22.

Střela 40 S&W tvaru komolého kužele by-
la ze všech střel v testu nejvíce deformo-
vaná. Přední strmé plochy komolého ku-
žele se průnikem téměř zakulatily.

Střela 7,62x39 mm byla na konci svého ka-
nálu nalezena obrácená dnem dopředu.
Viditelná koroze jejího ocelového pláště
vznikla již po dvou dnech pobytu v tvárnici. 
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