Terminologický slovník
Pojem

Definice

aerodynamický t esk

Akustický jev ve form hlukového impulsu, který vzniká p i pohybu st ely nadzvukovou rychlostí v atmosfé e. Je
jednou ze složek balistického t esku. Nositelem aerodynamického t esku je balistická rázová vlna.

aerodynamický tunel

Jednoú elové za ízení pro experimentální studium jev souvisejících s pohybem st ely v atmosfé e. Ofukováním
upevn ného modelu st ely proudem vzduchu lze v aerodynamickém tunelu na aerodynamických vahách
stanovit nap . zákon odporu vzduchu pro zvolenou st elu. Aerodynamické tunely mohou být podzvukové nebo
nadzvukové, uzav ené (vzduch cirkuluje uvnit tunelu) nebo otev ené.

automatická zbra

St elecká zbra s plnou automatizací znovunabití; umož uje st elbu dávkou.

balistická ekvivalence

Shodnost, resp. podobnost vybraných balistických parametr u r zných druh munice. Aby byly dv st ely r zné
ráže balisticky ekvivalentní a mohly se pohybovat po stejné dráze, musí mít stejnou hodnotu balistického
koeficientu.

balistická k ivka (dráha st ely)

Prostorová k ivka, po níž se pohybuje st ela v atmosfé e po opušt ní pevného vedení (hlavn nebo raketnice).
Tvar dráhy klasické st ely závisí na vlastnostech atmosféry (tlak, teplota a vlhkost vzduchu) a po áte ních
balistických charakteristikách st ely (po áte ní rychlost, úhel výst elu a balistický koeficient).

balistický koeficient st ely

Charakteristika letových vlastností st ely v atmosfé e, která komplexn vyjad uje vliv konstruk ních
charakteristik st ely (vn jšího tvaru, ráže d a hmotnosti st ely mq) na velikost odporu vzduchu, p sobícího na
st elu za letu. Balistický koeficient se vztahuje vždy k ur itému zákonu odporu vzduchu. Lepší letové vlastnosti a
tedy nap . i v tší dost el mají za jinak stejných podmínek st ely s nižší hodnotou balistického koeficientu.

balistický sborník

Soubor numerických a grafických údaj o drahách st el v odporujícím prost edí. Umož uje mj. p ímo stanovit
základní charakteristiky dráhy st ely (nap . dost el, výšku vrcholu dráhy, kone nou rychlost st ely i celkovou
dobu jejího letu) ve standardní atmosfé e jako funkci po áte ních vn jšn – balistických podmínek – úhlu
výst elu, po áte ní rychlosti st ely a balistického koeficientu.

balistický t esk

balistický výkon

Intenzivní hlukový impuls vyvolaný balistickou rázovou vlnou p i nadzvukovém pohybu st ely v atmosfé e (viz.
aerodynamický t esk), nebo tlakovou vlnou p i expanzi plyn z hlavn (viz. ús ový t esk). Ús ový t esk lze u
malorážových ru ních zbraní potla it vhodným ús ovým tlumi em hluku výst elu, zatímco aerodynamický t esk u
st el rychlejších zvuku potla it nelze. Nehlu né zbra ové systémy proto musí používat podzvukové (subsonické)
st elivo.
Balistická charakteristika st eliva pro palnou zbra nebo celého hlav ového zbra ového systému vyjád ená
velikostí ús ové, resp. po áte ní energie st ely. U ru ních zbraní se pohybuje balistický výkon ve stovkách až
tisících Joule, u dl dosahuje hodnot až n kolika milion Joule.

balistický výkon

Jako m ítko pro vyjád ení balistického výkonu se využívá ús ová, resp. po áte ní kinetická energie postupného
pohybu st ely.

balistika

Nauka o pohybu st ely nebo jiného t lesa. Podle fáze pohybu st ely se d lí na balistiku vnit ní, p echodovou,
vn jší a koncovou (terminální). Podle oblasti využití rozlišujeme balistiku vojenskou, kosmickou, kriminalistickou
(soudní), loveckou apod. P vod slova balistika je v tin (ballo –vrhám).

beznábojnicové st elivo

St elivo pro palnou zbra , u n hož v sestav náboje chybí nábojnice, jejíž konstrukce se nahrazují vhodnou
konstrukcí náboje i zbran . Základními konstruk ními celky beznábojnicového náboje pro malorážovou ru ní
zbra je st ela, celospalitelná zápalka a st elivina vhodných mechanických a balistických vlastností.

bicí pružina

Pružina dodávající bicímu mechanizmu energii pot ebnou k rozn tu nárazové slože.

bicí ústrojí

Mechanizmus zp sobující úder zápalníku na zápalku náboje.

biogivální st ela

St ela, jejíž vn jší tvar charakterizuje p ední a zadní ogivál, p ípadn i válcová ást. Biogivální st ela se vyzna uje
velmi dobrými letovými vlastnostmi. Typickými biogiválními st elami jsou rota
stabilizované puškové st ely
pro výkonné p chotní zbran . K ozna ení biogiválních st el se používá anglický akronym BT (Boat Tail).

bod doletu

(teoretický) pr se ík dráhy st ely s úrovní ústí. Jeho poloha ur uje vodorovný dost el

bod st edního zásahu

viz. st ední bod zásahu

bod výst elu

Po átek dráhy st ely ur ený st edem ústí hlavn p i výst elu v okamžiku, kdy jej opouští t žišt st ely.

botka

Sou ást, zakon ující pažbu; slouží k op ení pažby do ramene st elce a k ochran zadní ásti pažby p ed
poškozením.

brok

St ela kulovitého tvaru, používaná ke st elb bu jednotliv (nap . u plynových zbraní), nebo v sestav
hromadné st ely brokových náboj (nap . u brokovnic). Pr
r brok se pohybuje v milimetrech (nej ast ji
v rozmezí 2-5mm). Vedle typických olov ných brok se v konstrukci náboj pro brokovnice používají i ekologické
broky ocelové, zinkové, vizmutové, pop . olov né broky s povrchovou úpravou.

broková hlave

Hlave s hladkým vývrtem se zahrdlením nebo bez zahrdlení.

broková st elecká zbra , brokovnice

St elecká zbra ur ená pro st elbu broky nebo jinými hromadnými st elami.

brokový náboj

Náboj, jehož hromadnou st elu tvo í ur itý po et brok (od n kolika kus až po stovky kus ). Brokové náboje se
používají zejména ke st elb z brokovnic (nejen p i lovu, ale i pro vojenské a policejní ú ely). Mohou se však
v p íslušných rážích používat i pro krátké kulové zbran (p i sebeobran ).

bubnový zásobník

Zásobník, v n mž jsou náboje azeny na obvodu odpružené podávací cívky, n kdy také cívkový zásobník.

celopláš ová st ela

viz. pláš ová st ela

cvi né st elivo

St elivo ur ené k výcviku v bojovém použití ostrého st eliva. Konstruk
se cvi né náboje eší jako tvarové,
hmotnostní i funk ní ekvivalenty náboj ostrých, mají však z ásti nebo zcela potla en ni ivý ú inek v cíli.

lená pažba

Pažba sestávající ze dvou samostatných ástí; p edpažbí a zadní ásti pažby.

lost elecké zbran

Hlav ové palné zbran ráže v tší než 20 mm (d la, minomety) a raketové zbran taktického ur ení (raketomety
a odpalovací (vypoušt cí) za ízení raket).

deprese

viz. nám r

derivace st ely

Stranová odchylka dráhy rota ní st ely od výst elné roviny, vyvolaná jevy souvisejícími s rotací st ely kolem
podélné osy a monotónním zak ivením dráhy. U pravoto ivých st el je derivace vždy vpravo od výst elné roviny.

dílec (dc)

Jednotka úhlové míry, definovaná p ibližn jako zorný úhel, pod nímž se jeví p edm t o výšce 1m ze vzdálenosti
1 km. Pro dílec (p vodn ruský) používaný i v naší vojenské praxi platí 6000 dc = 360° (plný úhel), orienta
1
dc = 1 mrad.

dioptrické hledí

Zadní ást mí idel, kde místo otev eného zá ezu je pr hledítko; je umíst no podstatn blíže oka než hledí
otev ené; m že být pevné nebo stavitelné výškov i stranov .

dodate ný ú inek prachových plyn

Sekundární ú inek prachových plyn na st elu, která opustila ústí hlavn . Viz. také p echodová balistika.

dost el

Vodorovná vzdálenost bodu výst elu od bodu doletu st ely. U st elných zbraní pro p ímou st elbu se jejich
efektivní dosah udává velikostí ú inného dost elu, u zbraní pro nep ímou st elbu velikostí maximálního dost elu.

dráha st ely

viz. balistická k ivka

drážka

Drážka ur itého pr ezu ve tvaru šroubovice prohloubená ve vnit ní st
Slouží pro ud lení rotace st ele p i výst elu.

dvouhlav ová zbra

St elecká zbra se dv ma hlavn mi.

elevace

viz. nám r

etalonová st ela

St ela typického vn jšího tvaru, pro níž byl experimentáln stanoven pr
h zákona odporu vzduchu v celém
rozsahu reálných hodnot rychlostí pohybu. Etalonové st ely se ve vn jší balistice používají jako porovnávací
etalon pro stanovení odporových charakteristik st el jiných p íbuzných tvar . Viz. také koeficient tvaru st ely.

expanzní st ela

St ela pro ru ní palnou zbra , u níž dochází p i pronikání živou tkání cíle k funk ní deformaci doprovázené
zv tšením vn jšího pr
ru st ely za ú elem zvýšení ranivého ú inku. Expanzivní st ely se používají zvlášt u
loveckého a speciálního policejního st eliva.

gyroskopická stabilizace st ely

viz. stabilizace st ely

hlave

Válcová nádoba, obvykle jednostrann uzav ená, v níž se vnit ní chemická energie výmetné nápln m ní v
tlakovou energii spalin a ta v kinetickou energii st ely; u plynových zbraní je to p em na energie stla eného
plynu. Slouží k navedení st ely do požadovaného sm ru st elby v prostoru.

hledí

Zadní ást mechanických mí idel se zá ezem, který se volí podle tvaru mušky; m že být pevné nebo stavitelné
výškov i stranov .

hluchý prostor

Prostor, který je s ohledem na balistické možnosti zbra ového systému palebn nedosažitelný. Hluchý prostor
že být bu ást ohroženého prostoru st elnice, do kterého m že dopadnout pouze odražená st ela, nebo
prostor, který nelze v bojové situaci ú inn post elovat (nap . prostor za odvráceným svahem kopce apod.)

hustota nápln

Pom r hmotnosti výmetné nápln k objemu po áte ního spalovacího prostoru.

hypersonický pohyb

viz. nadzvukový pohyb

hlavn od p echodového kužele k ústí.

chránítko mušky

Kryt chránící mušku p ed posunutím nebo poškozením.

individuální st elecká zbra

St elecká zbra , která je nesena, nabíjena a používána p i st elb jedním lov kem.

iniciátor

Základní konstruk ní prvek náboje, který zabezpe uje samostatn zážeh výmetné nápln náboje. K základním
iniciátor m st eliva ru ních zbraní pat í zápalky s mechanickou iniciací úderníkem.

jádro rozptylu

Centrální ást rozptylového obrazce, v níž leží lepších 50% bod nárazu ze skupiny výst el , provedených za
stejných podmínek. Je-li rozptylový obrazec ohrani en elipsou (kružnicí), má jádro rozptylu tvar obdélníka
tverce), jehož strany se p ibližn rovnají trojnásobku p íslušné pravd podobné úchylky.

jazý ek spoušt

ást spoušt , vy nívající ze zbran ; je pevn spojena s t lesem spoušt .

jednohlav ová zbra

St elecká zbra s jednou hlavní.

jednoranová zbra

St elecká zbra , u níž se náboj vsouvá ru

jednosložkový prach

Nitrocelulózový bezdýmný prach p ipravený bez použití energetického želatinátoru.

jednotná pažba

ást dlouhé (n kdy i krátké) st elecké zbran , asto d ev ná, ve které jsou uloženy podstatné kovové ásti
zbran ; slouží k uchopení a ovládání st elecké zbran .

karabina

Odleh ená puška se zkrácenou hlavní.

kladívko

Sou ást bicího mechanizmu, která uvádí do pohybu úderník nebo zápalník.

klapka hledí

Sou ást hledí, spojená sklopn se základnou hledí; na vrchní ploše klapky hledí je dálková stupnice.

koeficient tvaru st ely

Bezrozm rné íslo, které vyjad uje relativní úrove aerodynamického tvaru st ely z hlediska velikosti odporu
vzduchu, p sobícího na st elu na dráze letu vztaženou ke tvaru st ely etalonové zvoleného zákona odporu
vzduchu. Stanoví se íseln jako pom r koeficient elního odporu obou st el a slouží k výpo tu balistického
koeficientu st ely. Symbolem i43 (is) se ozna uje koeficient tvaru st ely podle zákona odporu vzduchu 1943
(Siacci).

kohoutek

Kladívko s kývavým pohybem a výstupkem (pale níkem) pro ru ní ovládání.

p ímo do nábojové komory; nemá zásobník.

koncová (terminální) balistika

krabicový zásobník; sk

Nauka o pohybu st ely v p ekážce nebo v cíli. Podle druhu p ekážky (cíle) se rozlišuje koncová balistika pevných
ekážek a koncová balistika živých cíl (tzv. ranivá balistika).

ový zásobník Zásobník, v n mž jsou náboje azeny nad sebou v jedné nebo více adách.

kulobroková st elecká zbra

Dvouhlav ová (vícehlav ová) st elecká zbra , která má nejmén jednu hlave konstruovanou pro st elbu
jednotnou st elou a nejmén jednu hlave konstruovanou pro st elbu broky nebo jinými t lísky.

kulomet

Automatická st elecká zbra pro st elbu výkonn jšími než pistolovými náboji. Její konstrukce umož uje st elbu s
oporou.

kulová hlave

Hlave se šroubovit drážkovaným nebo polygonním vývrtem, který slouží k uvedení st ely do otá ivého
pohybu.

kulová st elecká zbra

St elecká zbra ur ená pro st elbu jednotnou st elou.

kulový náboj

Náboj s jedinou kompaktní (tzv. kulovou) st elou, ur ený pro ru ní palnou zbra . Kulové náboje se používají
zejména ke st elb z kulových zbraní (dlouhých i krátkých), existují však i kulové náboje pro st elbu z brokovnic
(nap . náboje s jednotnými st elami Brenneke, S-Ball Plastik).

lehká st ela

Vojenská pušková st ela délky 3 – 4 ráže ur ená pro zbran st edního balistického výkonu (pušky).

lehký kulomet

Kulomet, jehož konstrukce umož uje st elbu s dvounožky s op ením pažby do ramene.

limitní dálka st elby

Vzdálenost od zbran , na níž dosáhne st ela své limitní rychlosti k ur ité p ekážce, tj. nejmenší rychlosti, která
práv posta uje k proniku p ekážkou.

lu ík

Chránítko jazý ku spoušt .

Machovo íslo

Bezrozm rné íslo definované pom rem rychlosti st ely a rychlosti zvuku ve vzduchu (obecn v médiu, v n mž
pohyb t lesa nastává).

malorážkové st elivo
maximální dost el

mechanická mí idla

Druh st eliva pro malorážkové zbran ráže od 6 do 20 mm. Tento pojem se používá p edevším u vojenského
st eliva. K typickým p edstavitel m malorážového st eliva pat í vojenské puškové st elivo ráže 7,62 mm.
nejv tší dosažitelný dost el ur ité st elné zbran p i nep ímé st elb . U malorážových zbraní dosahuje maximální
dost el až n kolika kilometr , u d lost eleckých zbraní n kolika desítek kilometr , u raket n kolika stovek až
tisíc kilometr . Nejv tšího dost elu se u ur ité zbran dosáhne v p ípad , že st ela opouští hlave pod
optimálním úhlem výst elu.
Mí idla st elecké zbran skládající se z hledí a mušky (otev ená mí idla) nebo z mušky a dioptrického hledí (krytá
mí idla).

mechanická zbra

St elecká zbra , která využívá k urychlení ni ivého elementu nahromad né mechanické energie.

metná dálka

Dost el st elné zbran , p i n mž je výška vrcholu dráhy st ely práv rovna výšce cíle. Metná dálka je ukazatelem
plochosti dráhy st ely a balistických možností zbra ových systém , ur ených pro p ímou st elbu na v tší
vzdálenosti (stovky metr až kilometry).

mikrorážové st elivo

Druh vojenského puškového st eliva ráže menší než 6mm. K typickým p edstavitel m mikrorážového st eliva
pat í st elivo ráže 5,56 x 45 (standard NATO) a 5,45 x 39 (Kalašnikov).

minomet

Palná d lost elecká hlav ová zbra , v jejíž hlavni se energie uvoln ná ho ením výmetné nápln p em
primárn v pohybovou energii minometné st ely.

mí idla

Za ízení sloužící k zamí ení st elecké zbran na cíl.

monoogivální st ela

St ela, jejíž vn jší tvar charakterizuje p ední ogivál a válcová ást. Typickými monoogiválními st elami jsou
pistolové a revolverové st ely, výjime
i n které lehké puškové st ely.

munice

Technické, resp. bojové prost edky s náplní výbušnin. Hlavní ástí muni ního celku je obvykle t lo munice,
inná nápl a iniciátor (rozn cova ). K hlavním druh m munice se adí st elivo, ru ní granáty, letecké pumy,
torpéda ženijní miny, náloživo a pyrotechnické prost edky. Podle ur ení se munice d lí na ostrou (ur ena k palb
a pln ní bojových úkol ), cvi nou (k výcviku), školní (k výuce) a náhradní (ke zkouškám). Podle dominantního
inku v cíli se munice rozlišuje na t íštivou, trhavou, pr bojnou, kumulativní, zápalnou, chemickou, jadernou,
biologickou, osv tlovací, dýmovou, agita ní, rušící apod.

muška

ední ást mechanických mí idel, umíst ná u ústí hlavn ; mívá profil st echovitý, obdélníkový nebo kruhový.

náboj

samostatný muni ní celek, tvo ený obvykle st elou, výmetnou náplní, iniciátorem a nábojnicí, ur ený ke st elb
z palné zbran . Podle druhu ru ní palné zbran se náboje rozlišují na pistolové, revolverové a puškové. Podle
konstruk ního uspo ádání se náboje d lí na jednotné a d lené. Podle zp sobu iniciace náboje p i odpálení
zbran jsou náboje se st edovým zápalem (se zápalkou uprost ed dna nábojnice) a s okrajovým zápalem (s
inicia ní složí v dutém okraji nábojnice). Malorážové náboje pro ru ní zbran se podle druhu st ely rozlišují na

nábojišt

Prostor v pouzd e záv ru, ve kterém je p ipraven náboj p ed zasunutím do hlavn .

nábojka

nábojnice

uje

samostatný muni ní celek neobsahující st elu, ur ený ke st elb z ru ní palné zbran . Podle ú elu se nábojky d lí
na akustické, plynové (pro expanzní zbran ), pracovní (pro expanzní p ístroje) a speciální.
ást náboje, ešená jako kovová (mosazná, ocelová nebo hliníková), plastová nebo papírová nádoba, která
spojuje jednotlivé ásti náboje v jeden celek a slouží jako hermetiza ní obal výmetné nápln . Podle celkového
tvaru se rozlišují nábojnice válcové, kuželové, lahvovité, podle tvaru dna nábojnice s drážkou, s okrajem a
s dosedacím nákružkem. Podle konstrukce se nábojnice d lí na celotažené (materiálov homogenní) a skládané
(nehomogenní).

nábojová komora

Zadní ást vývrtu hlavn , do n jž se p ed výst elem zasunuje náboj.

nábojový pásek

Pom cka k rychlému hromadnému napln ní schránky nebo zásobníku náboji.

nadb h

Vzdálenost nebo úhel, o který je nutné p i p ímé st elb na pohybující se cíl vychýlit zám rnou od zám rného
bodu na cíli ve sm ru jeho pohybu pro dosažení zásahu. V p ípad obecného pohybu cíle vzhledem ke zbrani
rozlišujeme stranový nadb h (nadb h v odm ru) a výškový nadb h (nadb h v nám ru). Hodnota nadb hu
v p íslušném sm ru odpovídá vzdálenosti, kterou urazí cíl v asovém intervalu doby letu st ely do cíle, tj. od
okamžiku výst elu do dopadu st ely na cíl. V p ípad zanedbání pohybu cíle vzniká systematická chyba.

nadpažbí

ást p edpažbí, která kryje hlave shora.

nadzvukový pohyb

Pohyb st ely rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku ve vzduchu. V praxi se rozlišují dv rychlostní úrovn
nadzvukového pohybu (M – Machovo íslo): - supersonický pohyb s nižší úrovní rychlost (1 < M < 5), který je
typický pro let st el vyst elených z hlav ových zbraní, - hypersonický pohyb s vysoce nadzvukovou rychlostí (M
> 5), typický pro rakety a st ely vyst elované z experimentálních zbraní (nap . elektromagnetické zbran ).

nám r (úhel nám ru)

Úhel mezi nám rnou a úrovní ústí. Je-li nám rná orientována nad (pod) úrove ústí, je nám r kladný (záporný) a
nazývá se elevace (deprese). Nám r je sou tem polohového úhlu cíle a zám rného úhlu. Nám r je t eba
odlišovat od úhlu výst elu.

nám rná

Prodloužená osa pevného vedení st ely (nap . hlavn ) zamí ené st elné zbran bezprost edn p ed výst elem.
Sklon nám rné vzhledem k úrovni ústí je ur en nám rem.

nám rná rovina

Svislá rovina proložená nám rnou.

nárazníková pružina

Pružina p ejímající p ebyte nou energii pohybujících se sou ástí a tlumící jejich náraz.

násypný zásobník

Zásobník, do n hož se náboje (st ely) vsypávají horním otvorem a vlastní hmotností propadávají do hlavn .

nep ímá st elba

viz. st elba

nevyváženost st ely

Nežádoucí nerovnom rné rozložení hmotnosti st ely kolem její geometrické osy, které je výsledkem dovolených
výrobních nep esností. Nevyváženost je jednou z p in rozptylu drah st el, zvl. st el rota ních. Rozlišujeme
statickou a dynamickou nevyváženost st el.

nitrocelulóza

Celulóza obohacená dusíkem, p esn ji titrát (dusi ný ester) celulózy. Nitrocelulóza je základem bezdýmných
nitrocelulózových i nitroglycerinových prach .

nutace

Tlumený vlnivý (kmitavý, periodický) pohyb osy rota ní st ely kolem precesního kuželu s relativn vysokou
frekvencí. Nutace se skládá za letu st ely s precesí a výsledkem je epicykloidální pohyb osy st ely.

odpor vzduchu

sobení brzdící síly p i pohybu st ely v atmosfé e. Odpor vzduchu má ty i nezávislé složky: - odpor p ední
ásti st ely, který má p inu v odporové ploše specifického tvaru, - t ecí odpor, který je vyvolán t ením
vzduchových vrstev o povrch st ely, - vírový odpor, vyvolaný turbulencemi za st elou, - vlnový odpor,
vyvolaný balistickými rázovými vlnami p i nadzvukovém pohybu st ely v atmosfé e.

odst elova ská puška

Puška, jejíž konstrukce zajiš uje zvýšenou p esnost st elby.

ogivál

Rota
symetrická ást vn jšího povrchu st ely s prom nným pr ezem, vytvo ená rotací oblouku kružnice
nebo p ímky kolem podélné osy st ely. Má-li st ela pouze p ední ogivál (zaoblený nebo vybíhající do ostré
špi ky), nazývá se monoogivální, má-li p ední i zadní ogivál (obv. ve tvaru komolého kuželu), nazývá se
biogivální. Tvar p edního i zadního ogiválu významnou m rou ovliv uje aerodynamické vlastnosti st ely
charakterizované koeficientem tvaru st ely. Za jinak stejných podmínek mají nižší odpor st ely biogivální.

ohrožený prostor st elnice

Prostor st elnice, ve kterém není vylou ena možnost zran ní nekrytých osob i zví at a škod na majetku
sobením dopadajících st el nebo jejich ástí (st epin), pop . p sobením plyn p i výst elu a to i p i dodržení
bezpe nostních pravidel. Velikost ohroženého prostoru závisí na balistických charakteristikách zbra ového
systému. P i st elb musí být ohrožený prostor uzav en.

opakovací zbra

St elecká zbra se zásobovacím za ízením (zásobník, nábojová schránka), u níž zasunutí náboje, vytažení a
vyhození nábojnice (náboje) se d je ru ním ovládáním záv ru.

optická mí idla

Mí idla st elecké zbran , v nichž funkci hledí zastává optická soustava a funkci mušky vykonává zám rná osnova
nebo zám rná zna ka.

optimální úhel výst elu

Úhel výst elu, p i n mž je dosažen ur itým zbra ovým systémem maximální dost el. P i pohybu st ely ve vakuu
je optimální úhel výst elu 45°, ve vzduchu je nejv tšího dost elu dosaženo p i úhlech výst elu 30° až 60°.

osobní obranná zbra

St elecká zbra ur ená p edevším pro osobní obranu. Do osobních obranných zbraní m žeme za adit pistole,
revolvery a samopaly.

ostré st elivo

St elivo ur ené k použití proti zvolenému cíli, vyzna ující se ni ivým ú inkem (nap . ranivým, pr bojným). Není
ur eno k výuce ani k výcviku ve st elb .

palná zbra

St elecká zbra , v které se k vymetení ni ivého elementu využívá energie plyn , vznikajících p i ho ení výmetné
nápln .

parabolická dráha

Dráha st ely ve vakuu (vzduchoprázdnu).

pistole

St elecká zbra s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou. Konstrukce zbran umož uje st elbu
jednou rukou.

pláš ová st ela

Pláš ovaná st ela – st ela, jejímž základním konstruk ním prvkem je tenkost nný (obvykle mosazný) pláš .
Pláš ové st ely mohou být celopláš ové (vn jší povrch je zcela krytý plášt m), nebo polopláš ové (u nich je
obvykle nekrytá plášt m p ední ást st ely).

plynová zbra

St elecká zbra , v které se k vymetení ni ivého elementu využívá energie stla eného plynu nebo par.

po áte ní rychlost st ely

Maximální rychlost st ely vyst elené ze st elné zbran na po átku dráhy letu p i opušt ní pevného vedení. U
hlav ových palných a plynových zbraní je po áte ní rychlost teoretická (smluvní) rychlost, kterou by musela mít
na ústí hlavn hypotetická st ela neurychlená vytékajícími plyny, aby m la na konci pásma dodate ného ú inku
plyn stejnou rychlost jako reálná st ela, která byla vytékajícími plyny urychlena. U mechanických zbraní je
po áte ní rychlost skute ná rychlost st ely v okamžiku opušt ní vedení. U st el s p ídavným reaktivním pohonem
a u raket není po áte ní rychlost rychlostí maximální. Tyto st ely dosahují nejv tší rychlosti na konci aktivního
úseku dráhy po ukon ení funkce raketového motoru.

po áte ní spalovací prostor

Prostor uvnit nábojnice náboje vloženého do hlavn palné zbran , v n mž probíhá 1. fáze vnitrobalistického
je – vývin rány od zážehu výmetné nápln po odpálení do za átku pohybu st ely.

podzvukový (subsonický) pohyb

Pohyb st ely rychlostí nižší, než je rychlost zvuku ve vzduchu (asi 340 ms-1). Tento pohyb je typický pro mén
výkonné st elivo ru ních zbraní, dále pro d lost elecké miny a st ely vyst elované z houfnic nejmenšími
prachovými nápln mi. Podzvukový pohyb je p ízna ný i pro st ely nehlu ných zbra ových systém za azených
ve speciální jednotlivce.

pojistka

Sou ást zajiš ující zbra proti samovolnému nebo necht nému spušt ní.

pole

Vodicí ást vývrtu hlavn mezi drážkami.

polohový úhel cíle

Úhel mezi zám rnou a úrovní ústí. Je-li cíl nad úrovní ústí (tzv. p evýšený cíl), je jeho polohový úhel kladný, je-li
pod úrovní ústí (snížený cíl), je jeho polohový úhel záporný.

polom r rozptylu R50 / R100

Charakteristika technického rozptylu zbra ových systém ur ených k p ímé st elb na krátkou vzdálenost (pistolí
a revolver ), definovaná jako polom r nejmenší kružnice opsané ze st edního bodu zásahu, v níž leží lepší
polovina bod zásahu / všechny body zásahu u skupiny výst el provedených za dosažiteln stejných podmínek.

pom rná hmotnost st ely

Konstruk ní charakteristika st ely, ur ená jako pom r hmotnosti st ely a t etí mocniny její ráže.

pouzdro záv ru

Slouží pro uložení záv ru. P i výst elu tvo í s hlavní jeden celek. N kdy je pouzdro svázáno i s ústrojím nabíjení
zbran . U zbran s nepohyblivou hlavní je nazýváno pouzdrem st elecké zbran .

prachová nápl

viz. výmetná nápl

prachové zrno

Geometricky jednozna
definované t lísko vyrobené z prachové masy (u bezdýmných prach ), resp. t lísko
nepravidelného tvaru tvo ené erným prachem.

precese

Otá ivý pohyb osy rota ní st ely kolem vektoru okamžité rychlosti a relativn nízkou frekvencí. Osa st ely vytvá í
i precesi precesní kužel.

protiletadlový kulomet

Kulomet upravený pro st elbu na vzdušné cíle.

pr bojná st ela

St ela, jejíž jádro nebo aktivní ást jsou vyrobeny z tvrdých materiál (legovaná ocel, wolfram). Jejím
dominantním ni ivým ú inkem je pr bojný ú inek. Je ur ena p edevším k probíjení odoln jších cíl nebo
ekážek v rámci vojenských nebo policejních akcí.

pr bojnost

Schopnost pr bojné st ely proniknout pancí em nebo jinou p ekážkou (balistickou ochranou) s využitím
dopadové kinetické energie ni ivého prvku (st ely, pr bojného jádra). Pr bojnost se udává zpravidla v násobcích
ráže st ely. Nap . pr bojnost malorážových pr bojných st el proti homogenním ocelovým pancí m dosahuje
hodnot 2 – 6 ráží st ely.

pr bojný ú inek st ely

Ni ivý ú inek st ely, spo ívající v proniku p ekážek (balistických ochran) st elami nebo jinými t lesy s využitím
dopadové kinetické energie.

pr ezové zatížení st ely

Konstruk ní charakteristika st ely, ur ená jako pom r hmotnosti st ely a plochy jejího p ného pr ezu.
S rostoucím (vyšším) pr ezovým zatížením se zlepšují i letové vlastnosti st ely, zlepšuje se schopnost pronikat
ekážkami a klesá balistický koeficient. U st el s nízkým pr ezovým zatížením je dominantní ranivý ú inek.

ebíjené st elivo

Podomácku vyrobené st elivo pro ru ní zbran , využívající použité (vyst elené) nábojnice. Zvláštním druhem
profesionáln p ebíjeného st eliva je st elivo zvané wildcats.

edpažbí

ední ást pažby spojená s hlavní; usnad uje držení zbran , kryje ást hlavn a chrání tak ruku st elce p ed
popálením.

edsuvná pružina

Pružina p sobící na záv rový mechanizmus; p i svém stla ování p ejímá ást pohybové energie záv ru a vrací
mechanizmus do p ední polohy.

echodová balistika

Nauka o pohybu st ely p i p echodu z pevného vedení (hlavn ) do atmosféry. P echodová balistika hlav ových
zbraní analyzuje jevy, související s výtokem plyn z hlavn a jejich p sobením na st elu. Viz. také po áte ní
rychlost.

echodový kužel

Kuželovitá ást vývrtu mezi nábojovou komorou a vodicí ástí vývrtu hlavn , umož ující plynulé vtla ení
(za íznutí) st ely do vodící ásti vývrtu hlavn .

erušova

Sou ást, která do asn znemožní innost jiné sou ásti.

esnost st elby

Vlastnost st elby vyjád ená odchýlením jednotlivých bod nárazu st el (ve skupin výst el ) od zám rného bodu.
Je charakterizována správností a seskupeností st elby. Správnost st elby vyjad uje souhrnn velikost
systematických chyb (chyb zamí ení), t.j. velikost odchylky st edního bodu zásahu od zám rného bodu.
Seskupenost st elby vyjad uje velikost náhodných rozptylových chyb t.j. velikost odchýlení jednotlivých bod
zásahu od st edního bodu zásahu.

ídavná rotace st ely

Rotace šípové st ely kolem podélné osy relativn nízkou úhlovou rychlostí. P ídavná rotace st ely, která je na
dráze letu udržována sklonem stabiliza ních k ídel nebo náb žnými hranami na k ídlech i jiných plochách, se
ízniv projeví ve zvýšení p esnosti st elby. N které st ely jsou uvád ny do p ídavné rotace i p i pohybu
v hlavni. Tím je usnadn no otev ení stabiliza ních k ídel nebo odd lení vodících pouzder podkaliberních st el.

ímá st elba

viz. st elba

puška

St elecká zbra , jejíž konstrukce p edpokládá st elbu ob ma rukama s op ením pažby do ramene.

pušková st ela

St ela ur ená ke st elb z dlouhých ru ních zbraní (nap . kulovnic, automatických pušek). Ve srovnání se st elami
pro pistole a revolvery jsou puškové st ely delší a asto biogivální.

raketomet
ranivá balistika
ranivý ú inek st ely
ráž; ráže

lost elecká zbra , z níž jsou vypoušt ny reaktivní st ely pohán né vlastním raketovým motorem.
Odv tví koncové balistiky, které se zabývá ranivými ú inky munice (zejm. st el a st epin) na tkán , orgány a
organismy živo ich , pop . jejich substituce.
Ni ivý ú inek st ely na živé tvory (živo ichy), jehož výsledkem je vznik st elných poran ní. V tkáních je vytvo en
pronikem st ely st elný kanál, jehož velikost a tvar je mírou ranivého ú inku st ely.
Pr
r vodicí ásti hlavn . U drážkovaných hlavní je to pr
r vývrtu mezi protilehlými poli.

ráže

Identifika ní charakteristika ur itého druhu st eliva ur eného pro hlav ovou zbra . Je tvo ena souborem údaj ,
které specifikují ráži st ely, konstrukci náboje, pop . i jeho ur ení, použitelnost apod. (nap . náboj ráže 9 mm
Luger, 7,62 x 54R, kde zna í 7,62 – ráži st ely v milimetrech, 54 – délku nábojnice v milimetrech, R – nábojnici
s okrajem).

ráže st ely

Smluvní údaj p ibližn odpovídající maximálnímu vn jšímu pr
ru (vodících ástí) st ely. Udává se obvykle
v milimetrech, u malorážových st el pro ru ní zbran i v setinách (pop . i tisícinách) anglického palce (nap .
palcové ráži 22 odpovídá metrická ráže 5,6mm). Ráže st el ur ených pro hlav ové zbran se pohybuje od
kolika milimetr do n kolika stovek milimetr .

redukované st elivo

Cvi né st elivo s výrazn redukovaným dost elem, resp. doletem, kterého se dosahuje sníženým množstvím
výmetné nápln a p íp. i konstruk ní úpravou st ely pronikav zhoršující její letové vlastnosti.

referen ní st elivo

Porovnávací st elivo – vybrané sériové st elivo s nízkým rozptylem balistických vlastností, ur ené k ov ování
(cejchování) p ístroj používaných pro balistická m ení.

revolver

St elecká zbra s pevnou hlavní a otá ivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výst ely
natá ejí do osy vývrtu hlavn . Konstrukce zbran umož uje st elbu jednou rukou.

rota ní st ela

St ela s rota ní stabilizací na dráze letu k cíli. P i pohybu v hlavni je uvedena do rota ního pohybu kolem podélné
osy vysokou úhlovou rychlostí ( ádov tisíce radián za sekundu) a na dráze letu se chová jako rotor gyroskopu,
tj. snaží se zachovat polohu své osy v prostoru. P sobením vn jších destabilizujících vliv vykonává st ela precesi
a nutaci. K rota ním st elám pat í nejen malorážové st ely pro ru ní zbran , ale i d lost elecké st ely s vodící
obrou kou, rota ní rakety apod. S ohledem na požadavek stability nep ekra uje délka rota ních st el hodnotu 5
až 6 ráží.

rovina odporu

Rovina ur ená podélnou osou st ely a te nou ke dráze. V rovin odporu se m í úhel náb hu.

rozptyl drah st el

znost drah, po nichž se pohybují st ely shodného druhu a ráže, vyst elené v sérii z téže zbran v ohrani eném
asovém úseku za dosažiteln stejných podmínek. Rozptyl drah st el je zp soben náhodnými vlivy, které jsou
výsledkem p sobení rozptylu balistických charakteristik jednotlivých náboj v mezích dovolených výrobních
tolerancí viz. také st ední bod zásahu.

samonabíjecí zbra

St elecká zbra , u níž se vyhození nábojnice, op tovné nabití a napnutí spouš ového mechanizmu d je
automaticky v d sledku p edchozího výst elu; spouš ový mechanizmus umož uje st ílet pouze jednotlivé rány.

samopal

Automatická st elecká zbra pro st elbu pistolovými náboji.

seskupenost st elby

viz. p esnost st elby

skupinová st elecká zbra

St elecká zbra obsluhovaná dv ma a více lidmi.

sou initel tvaru st elby

viz. koeficient tvaru st ely

spouš

Sou ást, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu na jazý ek zp sobí spušt ní bicího ústrojí.

spouš ové ústrojí

Mechanizmus umož ující zahájení a ukon ení st elby.

správnost st elby

viz. p esnost st elby

stabilita st ely

stabilizace st ely

Schopnost st ely pohybovat se po dráze letu bez výrazn jšího odchýlení své podélné osy od te ny ke dráze.
Stabilita st ely za letu je nezbytným p edpokladem jejího pravidelného letu i funkce v cíli.
Zp sob zajišt ní stability st ely za letu. V praxi se používají dva základní principy stabilizace:
stabilizace rotací (gyroskopická), která spo ívá v uvedení st ely do rota ního pohybu kolem podélné osy (rota ní
st ely) nebo
stabilizace šípová
(aerodynamická), která spo ívá v umíst ní vhodných odporových stabiliza ních ploch (nap . k idélek) na zadní
ást st ely (šípové st ely).
Jako dopl kový princip k šípové stabilizaci je používána
stabilizace náb žnou hranou.

stavitelná pažba

Pažba s m nitelnou délkou, lomením a vyhnutím.

stavítko hledí

Sou ást, pomocí níž se hledí nastavuje na žádanou dálku st elby.

stopovka

Konstruk ní prvek st ely tvo ený pyrotechnickou složí, jejímž ho ením vzniká jasné sv tlo, umož ující pozorovat
st elu za letu na cíl a vyhodnocovat tak p esnost st elby. Stopovky se využívají p edevším u vojenských
malorážových puškových st el a jen výjime
jsou sou ástí st el civilního st eliva.

st ední bod zásahu (st ední zásah,
st ed rozptylu)

Bod ležící v rovin cíle (ter e), klem kterého jsou rozptýleny jednotlivé body zásahu skupiny výst el ,
provedených za dosažiteln stejných podmínek.

st ela

leso vhodného tvaru, dopravované na cíl výst elem ze st elné zbran . Podle zp sobu stabilizace se st ely d lí
na šípové a rota ní, podle druhu ru ní zbran rozlišujeme st ely pistolové, revolverové a puškové, podle
celkového uspo ádání st ely jednotné, vícenásobné a hromadné. Podle vn jšího tvaru se st ely d lí na ogivální
(monoogivální s p edním ogiválem, nebo biogivální s p edním i zadním ogiválem) a ostatní (nap . válcové).

st elba

Použití st eliva ve st elné zbrani spojené s dopravou st ely do cíle. Podle zp sobu zami ování na cíl rozlišujeme
st elbu p ímou, p i níž je zbra (nap . luk, pistole, puška) zami ována p ímo na viditelný cíl, a st elbu nep ímou,
i níž se zbra (nap . d lo) zami uje na cíl nep ímo ur enými prvky vzhledem ke smluveným sm m.

st elecká zbra

Zbra ráže menší než 20 mm, jejíž ni ivý element (st ela, brok nebo jiné t leso) je uvád n do pohybu
(vyst elován) okamžitým uvoln ním nahromad né energie.

st elivina

Výbušnina, jejímž charakteristickým zp sobem výbušné p em ny je explozivní ho ení; energie plynných zplodin
se využívá k urychlení st ely p i jejím pohybu v hlavni. Mezi st eliviny používané u ru ních zbraní adíme st elné
prachy (bezdýmné nitrocelulózové a nitroglycerinové prachy, erný prach) a speciální st eliviny.

st elivo

Souhrnné ozna ení náboj , nábojek a st el ur ených k vyst elení ze st elné zbran . U ru ních palných zbraní jsou
st elivem náboje a nábojky nejr zn jšího druhu, které se adí k munici. Ke st elivu se adí i nevýbušné st ely pro
plynové a mechanické zbran , které nejsou municí. Podle ú elu rozlišujeme st elivo civilní (sportovní, lovecké,
obranné), služební (vojenské, policejní) pop . speciální.

st elnice

Prostor p izp sobený ke st elb z ur itého druhu st elných zbraní a st eliva na definované vzdálenosti (ru ních
zbraní zpravidla od n kolika metr do n kolika stovek metr ). Podle celkového uspo ádání se st elnice d lí na
venkovní (otev ené) a vnit ní (uzav ené – tunelové), podle ú elu na výcvikové, sportovní, myslivecké, vojenské,
zkušební a speciální.

subsonický pohyb

viz. podzvukový pohyb

supersonický pohyb

viz. nadzvukový pohyb

sv de né st elivo

Speciáln vyrobené zkušební st elivo vysoké kvality se zaru enými balistickými vlastnostmi, používané jako
kontrolní etalon p i balistických zkouškách zbra ových systém .

svítící st ela

Malorážová pušková st ela se stopovkou. Ho ící stopovka za letu svítící st ely na cíl umož uje pozorovat bod
dopadu st ely a p ípadn upravit zamí ení (zvlášt p i st elb dávkami).

šípová st ela

St ela se šípovou stabilizací na dráze letu k cíli, která je zajišt na pomocí speciálních stabiliza ních ploch
(nej ast ji k ídel) na zadní ásti st ely. Použitím t chto ploch se p sobišt výslednice aerodynamických sil (síly
odporu vzduchu) posouvá na ose st ely za t žišt st ely, ímž je umožn n vznik stabiliza ního klopného
momentu p i vychýlení osy st ely od vektoru rychlosti. Šípové st ely mají obvykle p ídavnou rotaci, která zvyšuje
esnost st elby.

školní st elivo

St elivo ur ené k zabezpe ení praktické výuky; je zpravidla konstruk , tvarov i hmotnostn shodné se
st elivem ostrým, neobsahuje však v sestav žádné výbušniny. Ke školnímu st elivu pat í vedle oslepených
náboj i atrapy a ezy.

tabulky st elby

Soubor íselných, grafických a informa ních údaj o balistických vlastnostech ur itého zbra ového systému
s palnou zbraní, zpracovaný ve form tabelovaných údaj .

tankový kulomet

Kulomet p izp sobený pro lafetaci do tank a dalších vozidel.

terminální balistika

viz. koncová balistika

žká st ela

Vojenská pušková st ela délky 4 – 5 ráží ur ená pro zbran st edního a vysokého balistického výkonu (pušky a
kulomety).

žký kulomet

Kulomet, jehož konstrukce umož uje st elbu z podstavce.

tlumi hluku

Za ízení pro snížení akustického tlaku, upev ované na ústí hlavn , obvykle válcového tvaru s velkým expansním
objemem s mnoha odraznými ploškami a otvory, v n mž dochází ke snížení rychlosti plyn vytékajících z ústí
hlavn na podzvukovou rychlost.

tlumi plamene

Válcovitý nebo kuželovitý nástavec upevn ný na ústí hlavn , jehož ú elem je vyvolat áste nou expanzi
prachových plyn , snížit jejich teplotu a tím zmenšit záblesk u ústí hlavn .

tormenta ní st elivo

etlakové st elivo – zkušební st elivo se zv tšenou výmetnou náplní, které vytvá í p i výst elu p edepsaný
zvýšený tlak prachových plyn (až o 30%) ve srovnání s ekvivalentním spot ebním st elivem stejného druhu a
ráže. Tormenta ní st elivo se využívá k pevnostním (tormenta ním) zkouškám zbraní v rámci jejich ov ování.

transsonický (okolozvukový) pohyb

Pohyb st ely rychlostí blízkou rychlosti zvuku. P i t chto rychlostech dochází k nejv tším zm nám odporových
charakteristik st el a tedy i k nejv tším nepravidelnostem v pohybu st ely.

trubkový zásobník

Zásobník, v n mž jsou náboje azeny za sebou.

askavina

Výbušnina vyzna ující se rychlým p echodem od rozn tu k detonaci. T askaviny se používají k aktivaci jiných
výbušnin a jsou proto d ležitou sou ástí iniciátor munice. K nejrozší en jším t askavinám pat í t askavá rtu ,
azid olovnatý, tricinát, tetrazen a dinol.

inný dost el

Nejv tší vzdálenost od zbran , na níž lze efektivn vy adit cíl p ímou st elbou. Stanoví se s ohledem na
požadavky p esnosti st elby a ú inku st ely v cíli.

úderník

Sou ást záv ru p enášející energii bicí pružiny na zápalník.

úhel náb hu st ely

Úhel mezi podélnou osou letící st ely a te nou ke dráze v ur itém bodu. Úhel náb hu vzniká b hem letu st ely
na cíl p sobením destabilizujících vliv (nevyváženost st ely, zak ivení dráhy st ely). Ú elem stabilizace st ely je
udržovat úhel náb hu v p ijatelných mezích.

úhel nám ru

viz. nám r

úhel výst elu

Úhel mezi výst elnou a úrovní ústí. Je sou tem nám ru a úhlu zdvihu.

úhel zdvihu

Úhel mezi výst elnou a nám rnou. Je vyvolán výškovým a stranovým pohybem hlavn p i výst elu.

univerzální kulomet

Kulomet, jehož konstrukce p edpokládá jeho použití jako lehkého i t žkého kulometu.

úrove ústí

Vodorovná rovina proložená ústím hlavn palné zbran p i výst elu v okamžiku, kdy jím prochází t žišt st ely.
Vzhledem k úrovni ústí jsou definovány základní parametry dráhy st ely (nap . úhel výst elu, úhel doletu, výška
vrcholu, dost el apod.).

ús ová brzda

Za ízení na ústí hlavn k usm rn ní výtoku plyn za vystupující st elou, jejichž reaktivní i aktivní p sobení brzdí
(od po átku vytékání plyn ) zákluzový pohyb.

ús ová rychlost st ely

Rychlost st ely v okamžiku opušt ní ústí hlavn palné nebo plynové zbran .

ús ový dalekohled

Za ízení vkládané do ústí hlavn používané p i rektifikaci mí idel.

ús ový t esk

Intenzivní hlukový impuls, vyvolaný tlakovou vlnou, která vzniká p i výtoku plyn z hlavn palné zbran poté, co
st ela opustila její ústí. Ús ový t esk lze eliminovat použitím tlumi e hluku výst elu.

úto ná puška

Odleh ená puška s možností st elby jednotlivými ranami nebo dávkou.

vakuová balistika

Odv tví vn jší balistiky zabývající se pohybem st el ve vakuu. Viz. také parabolická dráha.

vícehlav ová zbra

St elecká zbra , která má více než dv hlavn .

vícest elový náboj

Puškový vojenský náboj, v jehož sestav jsou dv (náboj Duplex), t i (náboj Triplex), nebo i více st el.
K áste nému odd lení st el dochází p i pohybu v hlavni. Po opušt ní hlavn se st ely od sebe zcela odd lí a na
cíl se pohybují po samostatných drahách. Pro vícest elový náboj je charakteristická v tší pravd podobnost
zásahu cíle a podstatn menší dost el.

vn jší balistika

Nauka o pohybu st ely v atmosfé e b hem letu k cíli. Vn jší balistika analyzuje pohyb st el po drahách
v atmosfé e, jejich stabilitu i pravidelnost letu a p esnost st elby.

výbušnina

Chemická látka nebo sm s látek v tuhém nebo kapalném stavu, schopná vlivem rozn tu rychlé a samovoln
probíhající chemické p em ny s uvoln ním velkého množství tepla a plynných zplodin výbuchu. Výbušniny se
lí na st eliviny, trhaviny, t askaviny a pyrotechnické slože.

vyhazova

Za ízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj ze zbran .

výhozné okénko

Otvor v pouzdru záv ru, kterým se odstra uje vyst elená nábojnice.

výmetná nápl

Prachová nápl – st elivina uspo ádaná v sestav náboje a zajiš ující vymetení st ely z hlavn p i výst elu.
Požadované množství a druh st eliviny se pro konkrétní druh st eliva stanoví pomocí teorie a zkoušek vnit ní
balistiky.

výst elná
výst elná rovina

výtahová síla

vytahova

Prodloužená osa pevného vedení st ely (nap . hlavn ) u st elné zbran p i výst elu v okamžiku, kdy st ela toto
vedení opouští. Výst elná je nositelkou vektoru po áte ní rychlosti st ely.
Svislá rovina proložená výst elnou. Vzhledem k výst elné rovin jsou definovány stranové odchylky st ely na
dráze letu k cíli (nap . derivace odchylky vlivem v tru apod.).
Síla, kterou je t eba vynaložit p i statickém vytažení jednotné st ely z nábojnice jednotného náboje. Hodnoty
výtahové síly se pohybují od stovek Newton (pistolové st elivo) do tisíce Newton (puškové st elivo). Nízký
rozptyl výtahové síly ur ité série náboj je jedním z p edpoklad pro zajišt ní pravidelnosti vnitrobalistického
je a tím i nízkého rozptylu balistických parametr st eliva. U st eliva s hromadnými st elami se stanovuje síla
výtla ná.
Sou ást, která vytahuje nábojnici nebo náboj z nábojové komory.

vývrt hlavn

Vnit ní dutina hlavn .

vzduchová zbra ; vzduchovka

St elecká zbra , v které se k vymetení ni ivého elementu využívá energie stla eného vzduchu.

zahrdlení

Úprava ús ové ásti vývrtu brokové hlavn (zúžení) ovliv ující velikost a charakter krytí.

záchyt záv ru

Sou ást, která zachycuje záv r v zadní poloze.

základna hledí

Sou ást nebo tvarová úprava hlavn nebo pouzdra záv ru sloužící k upevn ní hledí.

základna mušky

Sou ást nebo tvarová úprava hlavn sloužící k uložení mušky.

zákon odporu vzduchu

Experimentáln stanovená závislost koeficientu elního odporu etalonové st ely na rychlosti jejího postupného
pohybu. Usnad uje výpo ty vn jší balistiky st el tvarov podobných st ele etalonové. Ve vojenské balistice se
používá zákon odporu vzduchu 1943, v civilních aplikacích je využíván zákon Siacci. asto jsou používány i zákony
odporu vzduchu individuální.

zakon ení ústí

Tvar konce ústí hlavn provedený bu zaoblením, kuželem nebo válcem soust edným s vývrtem.

zám rná

ímka spojující mí idla zamí ené zbran (zbra ) a zám rný bod (cíl). Její sklon k úrovni ústí je definován
polohovým úhlem cíle.

zám rná osnova

Obrazec v zam ovacím dalekohledu sloužící k zamí ení na cíl.

zám rný úhel

Úhel mezi nám rnou a zám rnou.

zam ovací dalekohled; zam ova

Dalekohled se zám rnou osnovou ur ený pro p ipevn ní ke st elecké zbrani.

zam ova

ást st elné zbran , ur ená k zamí ení zbran do požadovaného sm ru tak, aby byl zasažen cíl. Pod pojmem
zam ova se p itom rozumí nejen optický i optoelektronický zam ova , ale i mechanická mí idla tvo ená
muškou a hledím.

zápalka

Iniciátor, který vytvá í plamen pro aktivaci nárazem zápalníku palné zbran (zápalka s mechanickou aktivací),
resp. pro p ivedení elektrického impulzu (elektrická zápalka). Zápalka s mechanickou aktivací je tvo ena
kalíškem, v n mž je zalisována slož citlivá k nárazu, p ekrytá tenkost nnou fólií. Sou ástí n kterých zápalek m že
být i kovadlinka. Zápalky se používají v sestavách náboj pro ru ní zbran k zážehu výmetné nápln p i odpálení.

zápalná st ela

Vojenská pušková st ela s ú innou náplní v podob zápalné látky, která se vznítí p i pronikání zasaženými cílem.

zápalník

Sou ást záv ru, která rozn cuje nárazovou slož v zápalce náboje; m že být vytvo en jako samostatná sou ást
nebo jako ást úderníku.

zásobník

Vyjímatelná schránka pro náboje u opakovacích, samonabíjecích a automatických st eleckých zbraní; sou ástí
zásobníku je pláš zásobníku, dno zásobníku, ústí zásobníku, podava , pružina podava e.

záv r

Za ízení, které uzavírá nebo uzamyká náboj v nábojové komo e.

závorník

Sou ást záv ru, která bezprost edn uzavírá nebo uzamyká náboj v nábojové komo e.

zesilova zp tného rázu

Za ízení sloužící ke zrychlení zákluzového pohybu hlavn .

zkušební st elivo

St elivo ur ené k provád ní balistických zkoušek a zkoušek funk ních celk zbraní. Podle použití se d lí na
st elivo tormenta ní, sv de né, referen ní, náhradní aj.

zp tná pružina; repulsní pružina

Pružina vracející zápalník po výst elu zp t do výchozí polohy.

zrychlova záv ru

Sou ást nebo mechanizmus sloužící ke zrychlení zákluzového pohybu záv ru automatické zbran p i st elb za
elem zvýšení rychlosti st elby.
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