
BĚŽNÉ ZBRANĚ A BĚŽNÝ 
STAVEBNÍ MATERIÁL
Kvůli určité technické náročnosti, zejména
při vyhodnocování zástřelů do cílového mate-
riálu, byly použity jen nejběžněji se vyskytují-
cí ráže, s nejčastěji používanými typy střel
a střílelo se z nejrozšířenějších zbraní pro ně
určených. Jako typický příklad moderního sta-
vebního  materiálu byl vybrána pórobetonová
tvárnice Ytong P2-400 o vnějších rozměrech
300x249x599, která bývá hojně aplikována na
obvodové zdi a nosné příčky. Tento pórovitý
materiál má na rozdíl od cihel s dutinami
nebo přepážkami homogenní strukturu
a dosažené výsledky průbojnosti by tedy měly
být podstatně objektivnější. Navíc dovoluje
snazší vyhodnocení dráhy střely a umožňuje
provádět demonstrativní řezy střelného kaná-
lu. Řezy v tvárnici se prováděly „nahrubo“
pomocí stavební ruční pily, s následným ruč-
ním dobroušením do osy střelného kanálu.
Vzdálenost střelby byla ve všech případech 3
m a střílelo se na venkovní střelnici při teplo-
tě vzduchu přibližně 20 °C. Testovací střelbu
a demonstrativní řezy provedl pan Zdeněk
Dohnal a pan Jan Svozil, instruktor služební-
ho výcviku MP Prostějov. Průměrná rychlost
střely z pěti výstřelů se měřila vždy ve stejné
vzdálenosti a za stejných podmínek jako se
později nacházel cílový blok, tzn. 3 m od ústí
hlavně. Každá zjištěná hodnota průbojnosti
(průniku) byla vyhodnocena jak průměr ze tří
pokusů.

v y z k o u š e l i  j s m e

Přímé srovnání „běžných“ nábojů použitých
v našem krátkém testu průbojnosti. Zleva: 9
mm Luger, 7,62x39 mm, 40 S&W a 38 Special.

TECHNICKÉ ÚDAJE POKUSU  
Zbraň: Revolver ALFA Steel 3840 
(hlaveň 102 mm – 4“)
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: 262 m.s.
Energie střely: 351 J
Střela pronikla do hloubky: 197 mm

Dráha střely 38 Special po vystřelení z re-
volveru ALFA Steel 3840, jehož čtyřpalco-
vá hlaveň lépe využila energii náboje
a tím dodala střele více rychlosti a ener-
gie.

Jako zástupce revolveru ráže 38 Special v tzv. plné služební velikosti, byl vybrán revolver ALFA Steel
model 3840. Jedná se o typicky „služebně“ řešený celoocelový revolver se čtyřpalcovou hlavní, pev-
ným hledím přímo v rámu a s nízkou „nezadrhávací“ muškou.

Výsledek střelby nábojem 9 mm Luger na kus seříznuté tvárnice o šířce 300 mm. Jak se dalo před-
pokládat dle prvních zkušebních nástřelů do tvárnice na délku, střela 9 mm Luger kompletně
a s rezervou prostřelila celý 300 mm blok. Na fotografii vpravo je detail výstřelového otvoru.

Průbojnost této „osmatřicítky“ vystřelené
z delší hlavně však byla vzhledem k energii
očekávána výrazně vyšší, než u předchozí
hlavně poloviční délky a výsledky pokusu
proto trošku překvapily. 
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