St elná poran ní
Nebudeme si nic nalhávat. Ne vždy z stane jen u st elby na
papírový ter . Co se tý e lovc , jsou cílem jejich st elby zví ata (pokud se
k tomu dají panáka, n kdy i jejich kolegové).
Z hlediska policie nebo armády kon í st elba do papírového ter e ve chvíli,
kdy za íná akce.
Pak je vhodné v
t, co st elné zran ní d lá s živou tkání.
Síla p sobící p i zásahu st elou z palné zbran je podstatn v tší,
než p i jiných poran ních. Rozsah poran ní bývá pom rn velký a
poškození tkání je zpravidla drastické. Velká ást takto poškozené tkán
bývá nenávratn ztracena.
Morfologické vlastnosti st elného poran ní závisí na tom, které
zra ující faktory se na jeho vzniku podílely.
Záleží na konkrétních podmínkách výst elu ze zbran (vlastnosti zbran ,
st eliva) vzdáleností st elby, p ítomností p ekážky mezi zbraní a t lem,
anatomickou skladbou zasažených ástí t la a další.
Zra ující faktory p i výst elu ze zbran jsou následující:
- jednotná st ela (b žná nebo speciální),
- zdeformovaná st ela, fragmenty plášt a jádra st ely,
- hromadná st ela (broky, hrubé broky a další sou ásti jako krytka,
plst ná zátka apod.),
- atypické st ely (h eby, klínky apod.)
- vzdálenost, ze které bylo vyst eleno
- povýst elové splodiny
- vedlejší produkty výst elu – fragmenty kov vzniklé ot rem st ely v
hlavni, fragmenty kov zápalky,
- zbytky zápalkové slože, nespálená a polospálená prachová zrna,
plyny vznikající ho ením st elného prachu
- zbrojní olej nebo vazelína
- kovové ástice mohou být tvo eny prvky Pb, Cu, Ni, Fe, Sn, Sb, Ba,
pop . dalšími
- sekundární projektily – úlomky a ásti p ekážky, fragmenty od vu a
obuvi, ásti m kkých tkání, úlomky kostí
- krom elní ásti zbran mohou vzniknout i poran ní pohybující se
ásti zbran , nap . pouzdrem záv ru, zp tným nárazem pažby,
úlomky hlavn a nebo jiné ásti zbran vzniklé p i jejím roztržení
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1. Mechanismus st elného poran ní
St ela m že p sobit r znými ú inky:
U rychlých st el o rychlosti v tší než je dvojnásobná rychlost zvuku,
vzniká ve tkáni intenzivní rázová tlaková vlna s p etlakem v ele
dosahujícím hodnot až 10 Mpa a ší ící se tkán mi rychlostí až 1400-1600
m/s.
Pr bojný ú inek
Lze ztotožnit s objemem vzniklého st elného kanálu. Velikost
pr bojného ú inku závisí p evážn na hmotnosti a pevnosti st ely a na její
dopadové rychlosti.
íštivo - trhavý ú inek
Rozlišujeme podle toho, v jaké ásti t la st ela proniká. T íštivý
inek vzniká p i styku st ely s kostí, p i styku se svalovou ástí t la nebo
kkými ástmi tkání vzniká trhavý ú inek.
Mez vzniku t íštivého nebo trhavého ú inku závisí na odporu, který klade
st ele prost edí a na jeho pevnosti a deforma ních schopnostech.
Odpor, který klade st ele prost edí, ovliv uje rychlost st ely p i dopadu na
cíl, její energie, ráže st ely, hmotnost, pom r hmotnosti st ely k rychlosti
ší ení zvuku v daném prost edí a další initelé.
St epinový ú inek
Vzniká, když p i pr niku st ely prost edím p sobí na st elu síla
odpor, která je v tší než mez dynamické pevnosti st ely.
Velký st epinový ú inek mají náboje s dutou špi kou,zvlášt s nekrytou.
Jako st epinový ú inek se ve forenzní medicín uvádí i ú inek jednotlivých
kostních fragment vzniklých p i zlomenin kosti vedoucí k samostatným
poran ním.
Sekundární ú inek
Sekundární ú inky (za sekundární ú inky st ely považujeme všechny
inky, které nejsou spojeny p ímo s pr bojným, t íštivým, trhavým ani
st epinovým ú inkem vlastní st ely) st ely mohou zp sobit další
mechanická poškození tím, že st ela p edá ást své energie úlomk m
kostí a ty mohou zp sobit velmi vážná poškození i životn d ležitých
orgán , které st elou v bec nebyly zasaženy.
Hydrodynamický efekt
Je d sledkem rázového ší ení hydrodynamického tlaku ve v tších cévách,
v mízním systému a v bec ve vodou bohatých tkáních, jež jsou v relativn
pevn jším obalu ( a to jsou tém všechny orgány v hrudníku a dutin
išní). Projeví se pouze za p edpokladu, že st ela má p i styku s tímto
prost edím rychlost nad 700 m/s. St ela pronikající do hloubky roztrhá
ist mechanicky ásti t la, které p ed ní leží. Tká je p i zásahu st ely s
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velkou dopadovou rychlostí ve zna né mí e rozma kaná. Vzniká rázová
tlaková vlna, která p edbíhá st elu a
sobí i do stran. Na p edním ogiválu st ely bylo zjišt no pr ezové
zatížení až 10 MPa.
Rázová tlaková vlna a její vliv na kardiovaskulární a nervový
systém
Je popsána na experimentálních modelech. P sobení rázové tlakové
vlny není takového charakteru, aby vedlo ke krvácení na místech
vzdálených od st elného kanálu.
Kaverny
Podle soudržnosti probíjené tkán se tvo í tzv. kaverny, v tšinou
do asné a pulsující. Velikost t chto kavern závisí na pevnosti a tekutosti
tkán . ím je tká tekut jší, tím jsou kaverny v tší.
St ela tla í tká od sebe a za sebou rozši uje st elný kanál. Vznikající
kaverna se stahuje ihned zp t, aby se op t rozší ila a tato pulsace se
opakuje vícekrát než se tká op t dostane do klidového stavu. Potom
stává jako následek pr st elu tzv. zbytková kaverna – st elný kanál,
který je v tšinou i u celo- pláš ových st el v tší než ráže. Velikost kaverny
a po et pulsujících pohyb závisí na velikosti dopadové rychlosti, mén na
hmotnosti a ráži st ely.
Neurogenní šok
ím v tší je dopadová rychlost na tká , tím v tší je kaverna, tím
výrazn jší je tlaková vlna, která postihuje tká v okolí a tím v tší je
hydrodynamický efekt, který zp sobí stla ení nerv a nervových kmen ,
ochrnutí (neurogenní šok) nervových center mozku, okamžitou
bezvládnost a p i zásahu hrudních a b išních orgán st elou o dopadové
rychlosti 1000 m/s obvykle okamžitou smrt. Jestliže st ela dopadne na cíl
rychlostí kolem 1000 m/s a v tší, vzniká velmi výrazný hydrodynamický
efekt i u st el velmi malých ráží a hmotností. Ranivost t chto st el malé
ráže se ješt zvyšuje jejich nestabilností. Velký hydrodynamický efekt
mají náboje s H- plášt m nebo s dvojitým plášt m.
Traumatický šok
Tento stav je vyvolaný mimovolnou reakcí zasaženého organismu,
jejímž výsledkem je nadm rné podrážd ní nervové soustavy, prudká
deprese všech životních pochod , velký pokles krevního ob hu, p ekrvení
a otok jater, plic a mozku a katastrofální snížení krevního tlaku. Všechny
tyto zm ny jsou provázeny okamžitou ochablostí svalstva. Smrt
zp sobená traumatickým šokem p ichází o n co pozd ji, ale rychle. Její
bezprost ední p inou je nedostatek kyslíku v mozku vyvolaný p erušením
krevního ob hu.
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Následné ú inky
že mít každá st ela, která zasáhne cíl, aniž vážn ji poranila.
Tento ú inek se m že projevit asov zna
opožd
a m že být
samoz ejm i smrtící v d sledku embolie, sepse, apod.

2. Základní pojmy st elných poran ní:
2.1 Vst el
Místo, kudy projektil vnikne do tkán .
Vzhled vst elu závisí:
- na druhu zbran ,
- úhlu dopadu projektilu,
- vzdálenosti, ze které bylo vyst eleno
- na anatomických pom rech postižené tkán
- na p ítomnosti od vu apod.
i nárazu projektilu dojde k rozt íšt ní kožní tkán v rozsahu jeho
elní plochy na mikroskopické áste ky. áste ky se pohybují v
protism ru letu projektilu a p sobí jako gejzír. Projektil se p i kontaktu s
ží op e na hranici elná a bo ní plochy o tká v bezprost edním okolí
vyraženého otvoru v k ži. Tím vzniká základní tvar vst elu. Tak vzniká
každý vst elový otvor bez ohledu na to, z jaké vzdálenosti bylo vyst eleno.
Vst el je modifikován i vedlejšími faktory st elení (nespálená prachová
zrnka, kovové sou ásti a saze), které vylétají z hlavn ze projektilem.
Obvykle se uplatní jen do vzdálenosti dvojnásobku délky hlavn použité
zbran .
Rozlišujeme vst el:
1) z absolutní blízkosti
2) z relativní blízkosti
ad 1)
-

z absolutní blízkosti
Ústí hlavn je p iloženo nebo vtla eno do k že.
Tlak plyn k ži cípat trhá.
Plamen, plyny, kou a prachová zrna vnikají do podkoží a vytvá ejí
kou ovou dutinu.
K roztržení vst elu dochází, pokud je st eleno nap . p es tkaninu.
že vzniknout otisk elní ásti zbran , mí idel.
Otisk je tvo en kou em, od rkou, krevním výronem nebo drobnými
ranami, pop . je kombinován.
Vzácn ji jde o úplný otisk (p i st elb kolmo na povrch t la.

ad 2) z relativní blízkosti
- Zde se uplat ují všechny nebo jen n které vedlejší produkty
výst elu, v závislosti na vzdálenosti ústí hlavn .
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-

Na
Na
Na
Na

nejkratší vzdálenosti p sobí plamen.
delší vzdálenosti p sobí plyny.
ješt delší vzdálenosti p sobí kou .
nejdelší vzdálenosti p sobí prachová zrna a kovové ástice.

inek plamene, plyn a kou e
Plamen p sobí ožehnutí – hlavn um lých vláken, vzácn plyny,
prakticky nikdy neožehne bavlnu, výjime
chlupy a vlasy.
Plamen ú inkuje do vzdálenosti 1 – 2 cm.
Plyny ú inkují mechanicky a chemicky.
Mechanický ú inek plyn – spo ívá v roztržení, tím i zv tšení vst elu.
tšinou na vzdálenosti do 5 – 10 cm – u pušky i v tší.
Chemický ú inek plyn – spo ívá v tvorb karbonelhemoglobinu a
karbonylmyoglobinu. Lze ho pozorovat do vzdálenosti n kolika málo
milimetr kolem za átku st elného kanálu p i vzdálenosti ústí hlavn asi
do 5 cm.
Kou se skládá ze spálených zbytk prachové nápln a zápalkové slože.
Kou má šedo erné zbarvení, pom rn pevn lne k povrchu pokožky nebo
jiného materiálu. Dosahuje vzdálenost 20 – 50 cm podle druhu zbran .
Prachová zrna nespálená nebo áste
spálená a kovové ástice dolétají
nejdále.
Nap .
U pistole do 40 cm, u pušky do 100 cm, ojedin lá prachová zrna a kovové
ástice dolétají u pistole do vzdálenosti 100 až 150 cm.
U vojenské automatické pušky do vzdálenosti 150 až 200 cm. U lovecké
pušky do vzdálenosti 200 až 300 cm.
V okolí vst elu z relativní blízkosti jsou popisovány do vst elu
sm rem k periferii následující lemy (dvorce):
Lem zne išt ní
Je na vnit ním okraji vst elu. M že být p ekryt vytékající krví.
Vzniká ot rem ne istot z plášt st ely a bývá 1 – 2 mm široký. ne istoty
tvo í oleje, vazelína, rez a ot r kov z vnit ku hlavn , dále kou e ze
st elného prachu a kou ze zápalky.
Lem sed ení
Vzniká odprýsknutím povrchových vrstev epidermis p i jejich
excentrickém urychlení vznikajícím v okamžiku dopadu st ely a je 1 až 2
mm široký. Jen n kdy odpovídá pr
ru st ely. P i st elb kolmo na
povrch t la je po celém obvodu stejn široký. P i st elb šikmo na povrch
la je širší na stran p ivrácené k hlavni. Protože v rozsahu lemu sed ení
chybí epidermis, lem na mrtvém zasychá.
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Lem zakou ení
Ukládá se kolem vst elu v závislosti na úhlu st elby.
i st elb kolmo na povrch t la je zakou ení nejsiln jší kolem vst elu a
slábne na periferii. N kdy se ukládá v kruzích st ídav hust jších a
slabších, se stoupající vzdáleností se zakou ení usazuje na v tší ploše, ale
snižuje se jeho hustota. P i st elb šikmo na povrch t la (zhruba úhel v tší
než 45 stup ) se dvorec kou e protahuje na stranu odvrácenou od
hlavn , p i úhlu st elby pod 45 stup
je naopak zakou ení protažené ke
stran p ivrácené k hlavni.
Lem prachových zrn a kovových ástic
i menší vzdálenosti je rozložen v lemu od ení a zakou ení. P i v tší
vzdálenosti se prachová zrna a kovové ástice ukládají na v tší ploše, ale
id eji. Od hladké plochy, tj. i od k že, se prachová zrna p i v tší
vzdálenosti odrážejí a odpadají. P i menší vzdálenosti se z ásti zasekávají
do k že (hlavn t žší. tj. nespálená) a z ásti odrážejí a zanechávají
drobné od rky, které u mrtvého rychle zasychají. Z nespálených
prachových zrn lze identifikovat druh prachu, a tím i druh náboje.
2.2 St elný kanál
St elný kanál vznikne pronikáním projektilu tkání. Svým rozsahem
neodpovídá velikostí projektilu.
Vzhled st elného kanálu:
že být p ímo arý, obloukovitý nebo ohnutý pod ostrým úhlem
ímo arý s. k. – lze nalézt p i p ímém pr letu st ely
obloukovitý s.k. – vzniká p i velmi šikmém odpadu st ely na
pevnou tká a sklouznutím po ní
ohnutý pod ostrým úhlem – nap . p i poran ní hlavy, kdy
projektil proletí mozkem, narazí na kost a odrazí se od ní zp t
do mozku (rikošetovaná st ela)
-

v m kkých tkáních – st ny kanálu jsou nerovné
v kosti a chrupav ité tkáni – mohou být hladké. V míst , kde
projektil opustí kost (p evážn u ploché ásti kosti) se nachází
trychtý ovité vytržení kosti. Trychtý se rozši uje po sm ru dráhy
projektilu, podle toho lze ur it sm r letu projektilu.

St elný kanál projektilu:
- obvykle je válcovitého profilu, bývá vypln n rozt íšt nou tkání,
krevními sraženinami a úlomky kostí
- obsahuje vrstvu úrazové nekrózy – její ší ka závisí na kinetické
energii st ely, je tvo ena rozdrcenou a prokrvácenou tkání
propadající nekróze
- obsahuje vrstvu molekulárního tká ového ot esu, její ší ka závisí na
kinetické energii st ely a je charakterizována drobnými krevními
výrony
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2.3 Výst el
Místo, kudy projektil opustil tká po projití t lem.
Ve chvíli, kdy projektil opouští tká v míst zvaném výst el se k že
vypne a na vrcholu jejího vyklenutí st ela prorazí pokožku. P itom
nedochází k rozt íšt ní kožní tkán .
Výst elový otvor je obvykle v tší než otvor vst elu. Je to zp sobeno tím,
že st ela p i pr niku t lem na sebe nabaluje tká ové ástice, st epiny
kostí nebo se deformuje, pop ípad vychází z t la uchýlená od dlouhé osy
(nap . bokem).
Výst elový otvor m že být i malých rozm
, ale to pouze v p ípad ,
kdy se projektil p íliš nedeformuje nebo nem ní polohu. P i zm
polohy
projektilu totiž dochází k zv tšení elního profilu. Projektil p ed sebou
že tla it také kostní úlomky, což zv tšuje plochu výst elu.
Rána m že mít nepravideln hv zdicovitý, cípaty nebo rozparkovitý
tvar. U zbraní s krátkou hlavní je výst el asto št rbinovitý, nikoli okrouhlý
a okraje jsou vychlípeny navenek. St ely s vysokou rychlostí vytvá ejí
roztržený výst el. Jedna st ela m že vytvo it dva i více výst el , nap . tím,
že se st ela roztrhne na dv samostatné ásti (nárazem na kost nebo
zub), nebo vedle st ely opouští povrch t la st epiny kostí.
Okraje výst elu k sob lze voln p iložit. V okolí výst elového otvoru chybí
lem sed ení a lem pošpin ní.

3. Typy st elných poran ní
Pr st el
Jedná se o zran ní, kdy st ela projde celou tkání a vyjde z ní ven. V míst
vniku (tedy vst elu) je zran ní pom rn malé. Po vst elu pokra uje
pr st el st elným kanálem, který se rozši uje.
Ven z tkán vychází pom rn velký výst el, kterým projektil opustil t lo.
Zást el
V tomto p ípad st ela z stává v t le poran ného, aniž by se dostala
druhou stranou ven. Vytvo í st elný kanál o r zné délce a projektil z stane
na jeho konci. (nap . st ela na doletu)
Nást el
K nást elu dochází v p ípad , kdy projektil zasáhne povrch t la, ale již
nemá dost energie k tomu, aby do t la pronikl (nap . st ela zbrzd ná
ekážkou)
Post el
Jedná se o te né poran ní. Projektil se jen dotkne povrchu t la, v
podstat sklouzne po povrchu a na k ži zanechá od rek (st elný kanál) o
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zné hloubce a délce. Toto zran ní (st elný kanál) je po celé délce
otev ený. Spodina zran ní zpravidla žlutohn dá a po zaschnutí
pergamenovit tuhá.

4. Specifika st elného poran ní
Sekundární st elné kanály
U st elných poran ní nejsou zpravidla poškozeny pouze tkán , které
se nalézají v bezprost ední blízkosti st elného kanálu. asto jsou
poškozeny i tkán , které se nalézají pom rn daleko od samotného
zran ní.
V okolí st elného kanálu m žeme nalézt tzv. sekundární st elné
kanály. Tyto kanály jsou zp sobeny úlomky kostí, zub , zubních výplní
nebo protéz. Ve všech takových kanálech se setkáme s krevními
sraženinami, cizími t lesy a bakteriální infekcí.
Oblast molekulárního ot esu tkání
Oblast zasažená molekulárním ot esem tkání se na první pohled jeví
zpravidla jako nepoškozená. Nicmén životaschopnost bun k a jejich
schopnost regenerace je zna
snížena.
Pro ?
Díky Tlakové vln , která p sobí p ed projektilem. Na zlomky sekundy
sep ed projektilem vlivem tlakové vlny vytvo í dutina, zhruba 30x v tší
než je pr
r pronikajícího projektilu.
Za projektilem ke všemu postupuje podtlaková vlna.
Díky t mto tlakovým vlnám dochází k porušení nerv , kostí a cévních
st n. K uvedeným poškozením dochází i v místech, která jsou od
st elného kanálu zna
vzdálena.
Chování projektilu uvnit tkán
Jak prochází projektil tkání, dochází k jeho destabilizaci. St ela je
vychylována do stran, brzd na a vychylována tkán mi, kterými proniká.
To vše zp sobuje rozši ování st elného kanálu. Následkem je mnohem
tší poran ní tkán na výst elu než na vst elu.
Taková informace je podstatná pro ošet ujícího léka e. Ten díky tomu
dokáže nap . odlišit nap . dva zást ely od jednoho pr st elu a správn
ur it postup ošet ení a lé ení.
Vn jší poškození k že
Již bylo
eno, že vst el bývá na rozdíl od výst elu pom rn malé
zran ní. Nicmén krom samotného otvoru dochází ješt k dalšímu
poškození k že. Toto poškození je ovlivn no vzdáleností, ze které ke
st elnému poran ní došlo.
U poran ní zp sobného zblízka, kdy byla hlave velmi blízko nebo zcela
na k ži,
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je zp sobena další devastace k že pr nikem st elného prachu a spalných
plyn do k že.
Tím vzniknou charakteristické popáleniny kruhového tvaru. Tyto
popáleniny nalezne léka i v p ípad , kdy byla hlave vzdálená nap . i 15
cm od pokožky.

5. První pomoc
Základní ošet ení st elného poran ní
Pokud takto zran ný lov k p ežije, je pom rn siln ohrožen na život .
Dva nejv tší život ohrožující faktory jsou:
- zna né krvácení
- nedostatek vzduchu (tzv. asfyxie, kdy jsou ucpány dýchací cesty)
Je nutné odstranit krevní sraženiny a volná cizí t lesa z ústní dutiny.
Zran ný by m l být uložen do stabilizované polohy, aby byl zajišt n odtok
krve a slin z ústní dutiny. V takové poloze nehrozí zapadnutí jazyka. V
kterých p ípadech, pokud je zran ný p i v domí, n kdy sám rad ji
vyhledá polohu vsed s p edklon nou hlavou.
Musí být p iloženy obvazy, aby bylo zabrán no dalším ztrátám krve a
zne iš ování rány.
V p ípad tepenného krvácení je nutné použít adekvátní tlakové body.
Úkony první pomoci musí být provedeny co nejrychleji a m l by je být
schopen provést i laik.
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