
Brokovnice jsou konstruovány a určeny pro střelbu tzv. hro-
madné střely  (ta  je  představována rojem –  skupinou  broků).
Méně je však známý fakt, že brokovnice mohou být také pou-
žívány pro střelbu tzv. jednotných střel, laborovaných do bro-
kových nábojů (ang. shotgun slug, něm. Flintenlaufgeschoss).
Tyto  speciální  jednotné  střely  jsou  velké  metalické  projektily
vsazené do brokové nábojnice (13, 20, 24, 25). Jednotné stře-
ly,  laborované  do  brokových  nábojů,  jsou  určeny  především
pro lov  větší  zvěře v pohybu na kratší  vzdálenosti,  kde není
vyžadována absolutní přesnost a nevadí výrazná obloukovitá
dráha letu střely. Limitem větší přesnosti a účinného dostřelu
jednotné střely je totiž nepřítomnost spirálního vývrtu ve vodí-
cí  části  hlavně  (hlaveň  brokovnice  je  zcela  hladká)  a velký
příčný  průřez  jednotné  střely  podmíněný  velkou  ráží  brokov-
nic. Pro lov vitální, nebezpečné zvěře nebo lov zvěře v pohy-
bu jsou nejvhodnější  a nejspolehlivější  dvojhlavňové lovecké
zbraně, které umožňují pohotový druhý výstřel. Při lovu nebez-
pečné zvěře pak paralelní a nezávislé uspořádání dvojhlavňo-
vých zbraní může být i život zachraňující. Kulové dvojáky jsou
velmi  nákladné  a na  výrobu  náročné  zbraně,  proto  uvedení
jednotných střel laborovaných do brokových nábojů umožnilo
užití brokových dvojek či kozlic pro takový typ a způsob lovu.

V České republice je dovoleno dle platných zákonů jednot-
né  střely  do  brokovnic  používat  při  výkonu  práva  myslivosti
pouze  při  společných  lovech  na  černou  zvěř  (ve  smyslu
naháňky, nátlačky nebo nadháňky), a to pouze pro lov nedo-
spělé zvěře (maximálně dvouletých jedinců). Jiné lovecké vyu-
žití jednotných střel v naší zemi není povoleno (viz § 45 záko-
na č. 449/2001 o myslivosti, 28). V některých zemích se tímto
typem  střeliva  provádí  odlov  zvěře  vysoké  a nebezpečných
šelem, včetně medvědů. S výhodou jsou pak jednotné střely
používány  v hustěji  zalidněných  oblastech,  kde  malý  účinný
dostřel je optimální (maximální dostřel se pohybuje okolo 1500
m, 24). Mimo lovecké účely mají jednotné střely pro brokovni-
ce  také své uplatnění  ve  sportovní  střelbě a jsou standardní

součástí  výzbroje  speciálních  jednotek  a policejních  sborů
mnoha zemí (16, 20).

Brokový náboj, laborovaný jednotnou střelou, se skládá ze
stejných  komponent  jako  náboj  s hromadnou  střelou,  tedy
z nábojnice (jejího pláště a kování), zápalky, prachové slože,
zátky, a jednotné střely, uzavírka však chybí a čelo střely tak
bývá viditelné. V detailech se liší tvar střel jednotlivých výrob-
ců  a typ  použité  zátky  a eventuálně  plastového  pláště  či
pouzdra střel (6, 10, 16, 24, 25). Nejjednodušším typem jed-
notné střely byl olověný sférický projektil (ve tvaru koule), kte-
rý se již dnes nepoužívá. Na konci 19. století a v průběhu 20.
století byla postupně navržena celá řada nových typů jednot-
ných střel, které nahradily původní sférickou verzi.

Jednotné  střely  lze  rozdělit  do  dvou  skupin  –  střely  bez
pouzdra (tzv.  nesabotované,  klasické)  a střely  s vodícím
pouzdrem (tzv. sabotované, podkaliberní, podrážové). Do prv-
ní skupiny patří nejznámější typ jednotné střely do brokovnice
–  střela  Brenneke,  kterou  její  německý  konstruktér  Wilhelm
Brenneke navrhl již v roce 1898 (mimo jiné navrhl celou řadu
kulových  střel  nadčasových  konstrukcí  a přes  deset  nových
kulových ráží, např. 7 x 64, 7 x 65R, 8 x 64S a další, 2). Dnes
je  termín  b(B)renneke  dokonce  užíván  jako  obecné  synony-
mum pro jednotné střely pro brokovnice, stejně jako označení
c(C)olt pro revolver. Tento typ jednotné střely je stále považo-
ván  co  do  přesnosti  a účinnosti  za  nejlepší  jednotnou  střelu
vůbec. Jednotná střela Brenneke (viz obrázek 1) je vyrobena
z olova,  má  typické  šikmé  žebrování  a konický  tvar  čelové
části  střely.  Diagonální  žebrování  přispívá  určitou  měrou
k rotační  stabilizaci  střely,  ale  zvláště  představuje  účinný
deformační  profil  střely,  která  tak  může  být  použita  i u plně
zahrdlených brokových hlavní (2, 17). Zátka je u střely Bren-
neke  konstantně  spojena  s vlastní  střelou  prostřednictvím
šroubu, což snižuje nestabilitu střely a zvyšuje přesnost díky
většímu podélnému profilu  střely.  V současnosti  střelu  Bren-
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neke  vyrábí  nejen  firma  Brenneke,  ale  i další  zbrojovky  ji
licenčně laborují do svých brokových nábojů (2).

Americkou obdobou střely  Brenneke je  střela Foster,  uve-
dená na trh v roce 1936 (navrhl ji americký balistik James Carl
Foster) firmou Winchester©. Dnes tuto střelu vyrábí celá řada
dalších  zahraničních  muničních  závodů.  Tato  olověná  střela
má oblou čelovou část  a je  opatřena 12–15 šikmými  žlábky.
Existuje i ve verzi s dutinou v oblasti čela. Zátka u této střely,
na rozdíl od střely Brenneke, není fixně spojena s jejím dnem,
v oblasti dna střely je objemná dutina, která zajišťuje odlehče-
ní  zadní  části  střely.  Stabilizace  střely  je  řešena  na  stejném
principu jako u střely Brenneke. Mezi typické zástupce tuzem-
ských střel patřila střela S-BALL (Sellier & Bellot©, viz obrázek
2),  která  měla  plochý  tvar  čelové  části  a podélné  vertikální
žebrování,  ucpávka nebyla fixně spojena se spodinou střely.
Zcela jiným typem byla dosud používaná střela S-BALL Plas-
tik (viz  obrázek  2),  tvořená  ocelovým  jádrem,  které  bylo
zastříknuté v plastovém plášti. Zátka zde byla integrální sou-
částí a stabilizační hranou přecházela přímo do střely. V sou-
časné době se tyto dva typy střel již nevyrábí a jsou nahraze-
ny novým typem náboje SB Special Slug (viz obrázek 2), který
je  osazen  standardně  střelou  podobného  typu  jako  střela
Brenneke.  Vedle  těchto  typických  zástupců  je  celá  řada  dal-
ších typů jednotných střel, které však nedoznaly většího roz-
šíření (jako např. střela Ideal s vnitřní stabilizační dutinou nebo
francouzský činkovitý „exot“ Balle Blondeau). Inovativní je jed-

notná  americká  střela  TruBall (Federal©),  která  má  podobu
střely  Foster,  ale v zadní  části  střely  je  v konkávní  prohlubni
uložena polymerová kulička.

Druhá skupina jednotných střel je představována tzv. pod-
kaliberními, nebo-li podrážovými střelami, které jsou opatřeny
pouzdrem, které je vede v hlavni zbraně a funguje jako zátka.
Krátce po opuštění hlavně se pouzdro rozpadá a tím je obna-
žena vlastní střela. Tyto střely mají menší vlastní průměr než
je  vnitřní  průměr  vývrtu  hlavně.  Jsou  vhodné i do  kompletně
zahrdlených brokových hlavní. Podkaliberní střely jsou ozna-
čované  také  jako  sabotované  (saboted),  mají  výrazně  větší
přesnost, větší průřezové zatížení (častěji způsobují průstřely)
a účinnost  na  větší  vzdálenost  (80–100  metrů)  než  střely
nesabotované.  První  podkaliberní  jednotnou  střelu Sabot
uvedla firma Smith&Wesson© (licenčně se vyrábí např. firmou
Federal© –  střela  Sabot  hollow  point a Winchester© –  např.
Super-X sabot, 5). Tato střela je charakteristická svým tvarem,
připomínajícím tvar přesýpacích hodin. Střela je uzavřena do
plastového pouzdra vyrobeného z vysokodenzitního polyethy-
lenu, obvykle se skládá ze dvou stejných polovin (8). Moderní
podkaliberní  jednotná  střela BFS, uvedená  francouzskou  fir-
mou Sauvestre©, se skládá z tvrdého jádra, které je obklope-
no pláštěm z olověné slitiny.  V zadní  části  střely  je  upevněn
plastový čtyřkřídlový stabilizátor. Střela je uložena ve vodícím
plastovém pouzdře, které se skládá ze dvou symetrických čás-
tí. Podkaliberní střely SuperSabot a RubinSabot firmy Brenne-

36 Soudní lékařství

Obr. 1. Struktura  náboje  Brenneke  Classic  ráže  16  a typické
střely Brenneke stejné ráže ve srovnání s pistolovým nábojem
ráže 9 mm Luger a malorážkovým nábojem ráže .22 LR (zleva
doprava)

Obr. 2. Různé typy jednotných střel laborovaných do brokových
nábojů. Zleva doprava: jádro střely  S-BALL Plastik  (Sellier&Bel-
lot©), střela Ideal (Stendebach©), střela S-BALL, střela SB Speci-
al  Slug  (obě  Sellier&Bellot©), střela  typu  Foster  (Winchester©)
a klasická střela Brenneke (Brenneke©).

Obr. 3. Podkaliberní  střela  Brenneke  SuperSabot  (Brenneke©).
Zleva  doprava: střela  v plastovém  obalu, střela  s pouzdrem
v nábojnici, střela krátce po opuštění hlavně a deformace střely
při zásahu cíle

Obr. 4. Podkaliberní  střela  Brenneke  RubinSabot  (Brenneke©).
Zleva  doprava: střela  v plastovém  obalu, střela  s pouzdrem
v nábojnici, střela krátce po opuštění hlavně a deformace střely
při zásahu cíle

                                        
                                                  



ke© (viz obrázky 3 a 4) jsou uloženy v plastovém poháru, kte-
rý funguje zároveň jako ucpávka. Velmi moderní je střela SST
(Hornady©),  která  je  ve  své  podstatě  pistolovým  projektilem
ráže .50 s plastovou špicí  uloženým v plastovém kontejneru.
Tyto moderní jednotné střely jsou však určeny pro střelbu ze
speciálních brokových hlavní s vlastním vývrtem.

VNITŘNÍ BALISTIKA

Po výstřelu a překonání výtahové síly z nábojnice a průtlač-
ného odporu je jednotná střela hnána střelnými plyny hladkou
hlavní brokovnice bez spirálního vývrtu směrem k ústí hlavně.
V zóně  ústí  hlavně  může  nastat  kolizní  situace  u brokových
hlavní s velkým zahrdlením při současném použití tvrdé, těžko
deformovatelné střely (např. střela Ideal, viz obrázek 2). Jed-
notné střely z tohoto důvodu mívají  určitý vlastní deformační
potenciál, představovaný např. diagonálním žebrováním stře-
ly  (např.  střela  Brenneke)  nebo  plastovým  pouzdrem  (střely
typu Sabot), které umožní jejich použití i do plně zahrdlených
hlavní.

Pro  zlepšení  balistických  vlastností  jednotných  střel  bylo
zavedeno drážkované zahrdlení brokových hlavní zvané para-
dox  (navržené  firmou  Brenneke  v roce  1950,  2).  Je  tvořeno
spirálním točivým vývrtem v koncové části hlavně brokovnice.
Toto speciální zahrdlení je určeno výhradně pro střelbu s jed-
notnou střelou a přispívá k rotační stabilizaci střely a zlepšuje
výrazně  přesnost  střelby,  jeho  princip  je  stejný  jako  spirální
vývrt v hlavních kulových zbraní.

VNĚJŠÍ BALISTIKA

Jednotné střely nejsou v letu stabilizovány rotačním pohy-
bem, ale tzv. šípovou stabilizací, jejíž podstata tkví v koncent-
raci  hmotnosti  celé  střely  do  její  přední  –  čelové  části.  To  je
podstatný rozdíl od kulových střel, kde je těžiště v zadní části
střely, tedy za středem působení odporu vzduchu a působení
aerodynamických sil.  Jednotná střela v letu rotuje kolem své
dlouhé  osy,  což  částečně  přispívá  k její  celkové  stabilizaci
(rotace, nutace a kývavý pohyb). Vzhledem k velkému příčné-
mu  průřezu  jednotných  střel  a jejich  značné  hmotnosti,  ve
srovnání s konvenčními projektily pro dlouhé kulové zbraně, je
účinný, ale i maximální dostřel menší. Dráha letu jednotných
střel je značně obloukovitá. Rozptyl střely ve vzdálenosti 50 m
od cíle se pohybuje okolo 10–15 cm, u střel starší konstrukce
i více. Klasické jednotné střely mají hmotnost, která je přibliž-
ně stejná jako hmotnost brokové náplně (ráž 12 = 28 až 35 g,
ráž 16 = 20 až 27 g, ráž 20 = 17 až 24 gramů, 13). Podkali-
berní střely do brokovnice mají hmotnost menší, např. u ráže
12  je  hmotnost  cca  20  až  25 g  oproti  obvyklé  hmotnosti
28–35 g.  Zatímco  těžší  klasické  střely  mají  úsťovou  rychlost
cca 380 m/s, podkaliberní střely docilují  rychlosti  až 600 m/s
a tím daleko vyšší úsťové energie – až 4500 J oproti do 3000
J  u běžných  klasických  střel.  Účinnost  podrážových  střel  se
tak prodlužuje na vzdálenost cca 80–90 m (13).

TERMINÁLNÍ A RANIVÁ BALISTIKA

Jednotné střely způsobují  drtivá mutilující  poranění, spoje-
ná  velmi  často  s rozsáhlou  devastací  měkkých  tkání  těla
(obrázek 5). Při kontaktní střelbě je účinek navíc zvýšen výš-
lehem úsťových plynů, který je nejvíce patrný u střelných pora-
nění hlavy, kde nezřídka dochází k roztříštění lebky a dilace-
raci mozku. Může dojít i k úplné exenteraci mozku či jeho větší
části  (tzv.  Krönleinův  výstřel  popsaný  původně  u poranění
kulovými projektily z vojenských pušek v roce 1899, 18, 19).

Při poranění trupu není účinek úsťových plynů tak zjevný, ale
přesto  např.  při  primárním  poranění  dutiny  břišní  jednotnou
střelou mohou být detekována četná druhotná poranění v duti-
ně hrudní, což svědčí o velkém traumatickém potenciálu stře-
ly (4). Jednotné střely díky svému velkému příčnému průřezu
způsobují v cíli značné tkáňové defekty (minus defekty, 8, 14).

Jednotné  střely  do  brokovnice  docilují  své  energie  přede-
vším svojí značnou hmotností (hmotnost odpovídá např. hmot-
nosti  střel,  které  jsou  užívány  pro  lov  tlustokožců  v Africe).
Jednotné střely mají velký deformační potenciál – při zásahu
cíle  mají  tendenci  se  oplošťovat  a zvětšovat  tím  svůj  příčný
průřez,  vlastnímu  cíli  je  tímto  způsobem  předán  co  největší
podíl  kinetické energie střely  (9,  22).  Jednotné střely  si  však
ponechávají  i dobré  penetrační  vlastnosti  a způsobují  u lid-
ských obětí především průstřely (21, 22, 23).

Vlastní  vstřelový  defekt,  vzniklý  výstřelem  jednotné  střely
z brokovnice,  bývá okrouhlý nebo oválný s větším průměrem
než u poranění způsobených konvenčními kulovými projektily
(viz  obrázek 6).  Průměr  vstřelu  zhruba odpovídá kalibru  užité
jednotné střely, může však být větší než průměr vlastní střely.
Typicky je vstřel lemován velmi širokým lemem kontuze o šíři
několika milimetrů (4). Není-li kontakt mezi hlavní a cílem doko-
nalý,  lze  identifikovat  více  či  méně  pravidelný  lem  očazení
v okolí vstřelového defektu (viz obrázek 7). Při střelbě z relativ-
ní blízkosti lze nalézt v okolí vstřelu lem očazení a lem vytrysk-
lých prachových zrn, popř. jen lem vytrysklých prachových zrn.
Zde  platí  obecně  stejné  zákonitosti  jako  při  střelbě  kulovým
projektilem větší ráže. Při vzdálenosti střelby do 7–10 metrů se
ucpávka,  popř.  pouzdro  střely,  může  projevit  na  konečném
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Obr. 5. Rozsáhlé mutilující  poranění hlavy s místem vstřelu pod
bradou. Sebevražda jednotnou střelou typu S-BALL (Sellier&Bel-
lot©) při střelbě z absolutní blízkosti

                                        
                                                  



vzhledu střelného poranění – mohou způsobit typickou oděrku
v okolí  vstřelového  defektu,  která  odpovídá  jejich  profilu.  Při
střelbě ze vzdálenosti do 2 metrů pak tyto komponenty nalézá-
me  přímo  ve  střelném  kanálu  (4).  Výjimkou,  u níž  ucpávka
nehraje žádnou roli, je střela Brenneke, která má ucpávku pev-
ně  spojenou  s dnem  střely.  Pouzdro  střely  či  ucpávka,  užitá
v náboji,  slouží jako cenná balistická stopa, která pomáhá při
identifikaci  typu  střely,  její  ráže,  jejího  výrobce,  ale  je  také
schopná prozradit atypie použité palné zbraně. (např. vrypy na
pouzdru  mohou  poukazovat  na  použití  zbraně  s upilovanými
hlavněmi, 7). Při střelbě ze vzdálenosti je nález redukován jen
na vlastní vstřelový otvor a výrazný lem kontuze.

Odražená střela bývá většinou deformovaná a vede k nety-
pickým bizarním vstřelovým defektům (jednotné střely do bro-
kovnic  mají  vyšší  sklon  k odrazu,  24).  Jednotné  střely  mají
malou  tendenci  k rozpadu,  na  rozdíl  od  vysokorychlostních
kulových střel. Z tohoto pravidla se vymykají střely sabotova-
né – podrážové, které mají větší tendenci k fragmentaci, např.
při  kolizi  s pevnou překážkou (kosti,  zuby). Při  soudně-lékař-
ském posuzovaní střelných poranění je nezbytné RTG vyšet-
ření. Jednotná střela se prokáže jako kompaktní rentgen kon-
trastní  objekt  bez  deformace  nebo  s vyjádřenou  hřibovitou
deformací (viz obrázek 8). Nikdy však není vídán obraz sně-
hové  bouře  („lead  snowstorm“),  vzniklý  na  podkladě  tříštivé
fragmentace, jako u kulových loveckých projektilů. Malá frag-
mentace nedosahující stupně „sněhové bouře“, může být vidi-
telná u některých podrážových střel (7).
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Obr. 6. Vstřel  z absolutní  blízkosti  v oblasti  pravého  spánku
s výrazným lemem kontuze. Sebevražda střelou S-BALL Plastik
(Sellier&Bellot©)

Obr. 7. Vstřely v oblasti  levé boční  části  hrudníku s excentricky
uloženými lemy zakouření. Výstřely lokalizované ve střední pažní
čáře. Sebevražda střelami S-BALL Plastik (Sellier&Bellot©) střel-
bou z absolutní blízkosti s úhlovým přiložením hlavní brokovnice

Obr. 8. RTG lebky v předozadní projekci s kontrastní nedeformo-
vanou  střelou  typu  S-BALL  Plastik  (Sellier&Bellot©). Nešťastná
náhoda při lovu divokých prasat. Vstřel byl lokalizován v oblasti
levé čelní krajiny

                                        
                                                  



ZÁVĚR

Poranění,  způsobená  jednotnými  střelami  z brokovnice,
jsou vzácnou záležitostí,  vzhledem k úzkému okruhu střelců,
kteří  je  používají.  Jsou  nejčastěji  popisována  u nešťastných
náhod  při  lovu  (5,  10,  15,  26).  Ojediněle  byly  zaznamenány
případy sebevražd tímto typem střeliva (1, 2, 14) a zcela rarit-
ně i případy vraždy (14, 23, 27). Je velmi pravděpodobné, že
soudní lékař se v našich podmínkách s takovým typem střel-
ného poranění setká jen několikrát za svůj praktický život.

Poděkování
Autoři děkují firmě Brenneke© za poskytnutí cenných infor-

mací a fotografií podkaliberních jednotných střel.
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