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Jarní sraz Společnosti pro 
studium nábojů 

Konal se ve dnech 24. a 25.května 
2013 ve Štokách. Zúčastnilo se jej 110 
členů společnosti a 48 hostů. 
Zahraniční účastníci přijeli ze 
Slovenska, Polska, Německa, 
Rakouska, Belgie a Maďarska. 
Novinkou byla velmi pěkná přednáška 
pana Ing. Václava Svachoučka, CSc., 
na téma povýstřelové zplodiny. Jak 
přednáška (na vysoké odborné úrovni) 
tak i následná diskuze byla velmi 

kladně přijata členy, kteří se jí zúčastnili. Foto z přednášky je vlevo nahoře. 
 

 
                                                   
 
 

Dne   27. července  2013  nás  navždy opustil ve věku  57  let 
zakládající člen Společnosti pro studium nábojů pan 

   Jarek (Jaroslav)  Škrabal  
z  Drnholce  u  Znojma.  Zahynul  při jízdě  na motocyklu. Od 
vzniku   naší   společnosti  se  účastnil  aktivně  téměř  všech  
akcí a pro nejednoho člena byl nejen kolegou, ale i přítelem. 
Intenzivně  se rovněž věnoval i provozu myslivosti. Čest jeho 
    památce. 
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(33-2013) Krnkova opakovačka nabídnutá v  r. 1888 švýcarské vládě  
JAN  SKRAMOUŠSKÝ, ING. VLADISLAV  BADALÍK 

V depozitářích Vojenského historického ústavu v Praze se zachovala z pozůstalosti Karla Krnky 
opakovačka, připravená pro soutěž armádních zbraní, probíhající pod vedením KTA (Kriegstechnische 
Abteilung – Vojenské technické oddělení) od roku 1887. Pro výrobu vzorků zbraní poskytl KTA 
Krnkům nejen tři hlavně s vývrtem a nábojovou komorou pro pokusný náboj 7,5 mm M 1885, ale také 
2000 ostrých a 50 školních nábojů. S exemplářem pušky, značeným rokem 1888, se do sbírek muzea 
dostaly ještě ony školní náboje. Dochovaný model se podle všeho již závěrečných zkoušek ve 
Švýcarsku nezúčastnil a volba padla na konstrukci plukovníka Rudolfa Schmidta, jehož zbraň byla po 
úpravách zavedena v roce 1889 do výzbroje. Karel Krnka neúspěch ve Švýcarsku vnímal s odstupem 
let jako zneužití svých konstrukčních prvků, což patřilo k jeho obvyklým zdůvodněním v řadě případů. 
Ve svém životopise, sepsaném v roce 1922 pro MNO a další instituce, na švýcarské zkoušky vzpomínal 
takto:  

Z porovnání 
obou konstrukcí je 
zřejmé, že jediným 
shodným znakem je 
přímotažné ovládání 
závěru, avšak závěr 
Schmidtovy pušky má 
zcela jiné řešení. 
Rudolf Schmidt se však 
konstrukcí opakovačky 
zabýval již v sedm-
desátých letech. 
Argumenty Karla 
Krnky, týkající se 
okopírování konstrukt-

ce zásobníku při bližším porovnání také neobstojí. Originalitou Krnkovy konstrukce je možnost 
uvolnění zásobníku do nižší polohy, ve které závěr nemůže vysunout ze zásobníku náboj a zbraň lze 
používat jako jednoranovou. Funkci západky zásobníku plnil výstupek, vytvořený v přední části 
pružného lučíku, jehož stlačování pro vyjmutí zásobníku nebylo příliš pohodlné. Možnost použít 
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pušku jako jednoranovou, aby se při výcviku zabránilo 
přílišnému plýtvání střelivem, považovali oba Krnkové za 
přednost své zbraně. Puška model 1888 se dochovala se 
zásobníkem na 20 nábojů, avšak náleží k ní ještě menší 
zásobník s kapacitou 6 nábojů. Zbraň má celkovou délku 
1320 mm, délku hlavně 802 mm, délku záměrné 698 mm a 
hmotnost 4420 g s prázdným zásobníkem na 6 nábojů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 – Zásobník Krnkovy opakovačky  M 1888 
 
Krnkova opakovačka byla nejprve vyrobena v nám neznámé ráži, snad na náboj vlastní 

Krnkovy konstrukce. Pro soutěž však byla na základě požadavku švýcarské vojenské komise upravena 
na náboj ráže 7,5 mm M1885 zkonstruovaný plukovníkem Eduardem Rubinem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3 – Náboje M 1885, vlevo s rozšířeným okrajem (typ I), ve středu a vpravo se zápichem (typ II a III) 

 

 

Rudolf  S c h m i d t 
Narozen 28. 6. 1932, zemřel v r. 1898 
Pracoval ve švýcarských státních službách, na generálním 
štábu a zejména jako ředitel zbrojovky v Bernu. Od roku 
1873 se zabýval konstrukcí opakovačky malé ráže 
(především 7,5 mm). Pracoval s válcovým přímotažným 
závěrem a schránkovým zásobníkem.  Po komisionelním 
srovnáni s dalšími konstrukcemi  roku 1888 vojenskou 
komisí v Thunu,  byla jeho konstrukce  vybrána a v r.1889 
zavedena pro švýcarskou armádu. I nadále byla 
vylepšována. 

Eduard   R u b i n 
Narozen  17. 7. 1846 v Thunu, zemřel  6. 7. 1920. 
Po absolvování střední školy studoval jednak v Zürichu 
(ETH) a jednak na průmyslové škole v Karlsruhe. V roce 
1871 byl spolkovou radou jmenován adjunktem v 
Eidgenössische Laboratorium (Švýcarské muničce) 
v Thunu. Zde působil dlouhodobě. V roce 1879 po 
odchodu pluk. Stahela byl jmenován ředitelem muničky. 
Zemřel po neúnavné práci trvající 41 let. Je znám 
především konstrukcí puškových nábojů „malé ráže“  5,6 
až 9 mm, zejména však švýcarského pěchotního 
(puškového) náboje ráže 7,5 mm. Pod jeho vedením byly 
ale zkonstruovány také revolverové náboje M1878, 
M1882 a M1882/86. U puškového náboje to byl M1883, 
M1885, M1888 , M1889 (experimenty), dále pak 
M1890, M1890/1903 a M1911. 
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Plukovník Rubin vyvinul celou řadu puškových (pěchotních) nábojů postupně směřujících 
k zavedenému a dlouhodobě používanému švýcarskému náboji 7,5x 54 mm. Přehled těchto nábojů 
ráže 7,5 mm s plášťovou střelou: 

M 1885 typ I -konstrukce, kdy je střela v nábojnici – kónické s ústím o 
   větším průměru než střela - fixována mosaznou vložkou 
   (límcem), s rozšířeným okrajem (obr. na předchozí  
   stránce) 
M 1885 typ II -shodná konstrukce ale provedení se zápichem. Tato  
   byla použita při švýcarské soutěži, včetně Krnkovy  
   opakovačky (obr. na předchozí stránce) 
M 1885 typ III - shodná konstrukce, rovněž se zápichem, rozdíl proti  
   typu II nám není jasný (obr. na předchozí stránce) 
M 1888 b -lahvicovitá nábojnice, lahvice je však poměrně dlouhá, 
   se zápichem 
M 1888 d -lahvicovitá nábojnice, lahvice již kratší, stejného  
   charakteru  jako u moderních nábojů, se zápichem 
Všechny výše uvedené náboje byly pouze experimentální užívané jen ke 
zkouškám a k použití ve švýcarské armádě byl zařazen až vzor následující. 
M 1889 c -lahvice kratší stejně jako u všech později zavedených  
   švýcarských nábojů, se zápichem, bezdýmný   
   (slabodýmný ) prach 
 
Obr. 4 – Školní náboj 7,5 mm Rubin M 1885 z Krnkovy pozůstalosti. 
Dřevěná tyčinka sahající až na dno nábojnice je z nábojnice vyjmuta 

Náboj 7,5 mm Rubin M 1885 někdy také označovaný  7,5 mm GVP M 1885 (Gewehr Versuchs 
Patrone – puškový experimentální náboj) je konstrukčně, vzhledově i sběratelsky velmi zajímavou 
přechodnou konstrukcí. Nábojnice je mírně kónická mosazná. Jelikož ústí nábojnice má větší vnitřní 
průměr (ø 9,62 mm) než je průměr střely (ø 7,8 mm v místě ústí nábojnice, dále ø 7,6 mm), tedy 
téměř o dva mm, musela být střela v nábojnici fixována mosaznou vložkou (límcem). Toto řešení je 
silně nepraktické a proto Již u dalšího modelu Rubin zavedl lahvicovité zúžení nábojnice. Také zápich 
nemá obvyklý hranatý profil ale je zaoblené (viz výkres dále). Střela je ogivální celoplášťová. Uvádí se, 
že plášť je mosazný, všechny vzorky, které jsme viděli „in natura“ nebo na fotografiích, ale mají plášť 
tombakový (Zn10Cu90). Zápalka má ø 5,45 mm a hloubku lůžka zápalky 2,9 mm. Zátravka je jen jedna 
centrální, zřejmě byly použity zápalky systému Boxer. Dno nábojnice není nijak značeno. 

Rozměry náboje 7,5 mm  Rubin  M 1885  typ II: 

Parametr Rozměr v mm Parametr Rozměr v mm 

Celková délka  náboje L6 78,2 ± 0,4 Průměr okraje  ø R1 11,5 +0,1 -0,05 

Délka nábojnice  L3 53,5 ± 0,2 Průměr báze nábojnice ø P1 11,5 

Tloušťka okraje   R 1,6 ± 0,1 Průměr ústí nábojnice ø H2 10,0 +0,2 -0,15 

 
Obr. 5 – Dno nábojnice školního provedení náboje 7,5 mm Rubin M 1885 
typ II 

Tento model náboje byl laborován černým prachem slisovaným 
do válečku s průchozím kanálem v ose válečku. U dalších modelů byl 
nahrazen prachem bezdýmným nitrocelulózovým. Vynalezli jej ve Francii, 
švýcarská prachárna ve Wimmis jej převzala a vylepšila (p. Schenker). 
Modely tohoto náboje počínaje rokem 1889 byly již laborovány 
bezdýmným (slabodýmným) prachem. 
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Obr. 6 – Výkres nábojů 7,5 mm 
Rubin M 1885 – vlevo typ I (s 
rozšířeným okrajem) – vpravo typ II 
(se zápichem) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto : 

SKRAMOUŠSKÝ  JAN 
 
 
 
 
 

 
Obr. 7 – 18 dochovaných školních nábojů 7,5 mm Rubin M 1885 typ. II z pozůstalosti Karla Krnky 
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(34-2013)  Německé výbušně-zápalné zástřelné střelivo ráže 7,9 mm 
BC.   LIBOR  JANOUD 

Zavedení dlouhých střel pro ruční 
palné zbraně v první polovině 19. století 
přineslo kromě mnoha výhod i jednu 
nevýhodu:  účinek střel na hmotné objekty 
nepřítele byl podstatně menší. Sférické střely 
předovek při zásahu sudů se střelným 
prachem uvízly uvnitř a vyvolaly jejich 
zapálení. Podobné cíle však dlouhé střely 
pouze prostřelily, přičemž se cíli předala jen 
malá část energie střely a teplo, které se 
třením při pohybu v cíli vybavilo, střela 
odnesla opět pryč. Snahy o zvýšení účinku 
dlouhých střel proto na sebe nenechaly 
dlouho čekat a již v 50. letech 19. století se 
objevily první konstrukce střel s výbušnou 
náplní. Při použití proti živé síle způsobovaly 
tyto střely těžká zranění, což vyvolalo 
pochybnosti o tom, zda jsou v souladu 
s principem přiměřenosti. Byly proto zakázány 
Petrohradskou deklarací z roku 1868 a na 
několik desítek let z výzbroje armád vymizely. 
Až  koncem  první světové války se objevily 
zápalné střely, které sloužily jako tzv. 
pozorovací střely. Používaly se při střelbě na 

lehce pancéřovaná vozidla a především 
vzdušné cíle, jako balóny a letadla. Jejich 
úlohou bylo vyznačení místa zásahu cíle 
světelnou stopou.   

 Jednou z těchto střel byla i rakouská 
Einschiessgeschoss, která se stala inspirací  
pro střelu německého náboje  
Beobachtungspatrone  , zkráceně B. Patrone, 
jenž byla navržena konstruktéry muničky Polte  
někdy v roce 1918. Během jejího dalšího 
vývoje ji v roce 1926 zkoušel Reichswehr 
(ozbrojené síly meziválečné německé 
republiky v letech 1919 až 1935), který ji 
následně zavedl pod výše uvedeným 
označením do své výzbroje.  Konkrétní 
dokumentace z tohoto období však chybí a 
není ani známo, jaké byly identifikační znaky 
střely. Střela však byla i nadále konstrukčně 
zdokonalována, až koncem roku 1934 byl 
vydán rozkaz ke stažení stávajících zásob u 
jednotek a  jejich výměnu  za nové provedení ,  
které bylo jasně identifikovatelné dle 10 mm 
širokého pruhu  chromování  na špičce střely. 

                                         Obr. č. 1 - Náboj laborovaný 1. typem střely 
 

  Vzhledem k možným nepříznivým politickým důsledkům, zejména s ohledem na výše 
uvedenou konvenci, jen opatrně Německo vysvětlovalo, k jakému účelu chce střelu používat.  Tato 
měla být využívána pouze pro výcvik a kontrolu zásahu. Zprávy byly stylizovány tak, aby vyvrátily 
názor, že má být toto střelivo v případě ozbrojeného konfliktu použito proti živé síle.  Zpočátku bylo 
skutečně užíváno pro určení místa zásahu či hrubý odhad dostřelu, ale stalo se také prostředkem pro 
soustředění palby tanků, kulometů, pušek a minometů proti zjištěnému cíli.   

     Po roce 1939 bylo značení střely změněno tak, že špička střely v šíři 10 mm zůstala 
nezbarvena a zbytek střely byl chemicky černěn.  Výjimkou potvrzující pravidlo je nález tří B.Patrone 
francouzským sběratelem, u nichž je střela celá zbarvena černě.  Hmotnost střely dosahovala 10,85 g, 
délka střely činila 39,8 mm a náboj s mosaznou nábojnicí  byl  laborován navážkou 2,9 g prachu.  
Rychlost střely se pohybovala okolo 820 m.s-1 po vystřelení náboje s mosaznou nábojnicí z pušky M 
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98, 775 m.s-1 po vystřelení náboje s mosaznou nábojnicí z MG 15 či MG 17 a 755 m.s-1 po vystřelení 
náboje s ocelovou nábojnicí z MG 81. 

Obr. č. 2  - Náboj laborovaný druhým typem střely 

     Po válce byl  B.Patrone  rozsáhle testován americkou armádou a jeho konstrukce byla 
shledána výbornou. Vojenští odborníci byli tak ohromeni jeho výkonem, že doporučili adaptaci jeho 
konstrukce pro služební užití v amerických puškách ráže .30 a kulometech ráže .50 . Střela po zásahu 
vytvořila oblak modro-bílého dýmu, který byl za denního světla viditelný až na vzdálenost více než 
1800 m. Často byl po nárazu na zem vidět jasný záblesk . Při dopadu na pevný, tvrdý povrch střela 
fungovala efektivně, ale po zásahu jílu či měkké půdy byl záblesk skryt pod povrchem a kouř po delší 
dobu setrvával v prostoru zásahu. Střely byly také testovány střelbou do vysoké trávy, bláta a vody, 
kdy bylo zjištěno, že po výstřelu proti těmto cílům neexplodují.  Stejně tak střela nefungovala při 
střelbě do koruny stromu, pokud nezasáhla silnou větev či kmen. Pro stanovení jejích zápalných 
vlastností  byla vystřelena proti nádobě s obsahem cca 22,7 litru benzinu, který se po jediném zásahu 
vznítil.  Německé zdroje uváděly, že střela byla funkční při zásahu duralového plátu o síle 2 mm a 
větší.  Americké testy tuto skutečnost podepřely zjištěním, že střela explodovala po nárazu na 
ocelovou desku silnou 3,2 mm. Ke stanovení  „potencionální rizikovosti“ střely byly uskutečněny 
testy, při kterých byla střela vržena ocelovou rourou o  různé délce od 4,6 m do 9 m tak, aby narazila 
svou špičkou na ocelovou desku. Navzdory zploštění špičky střela neexplodovala. Dále bylo na 
spodinu střely z výšky 0,9 m shozeno závaží o hmotnosti 5,4 kg, přičemž špička střely spočívala na 
ocelové desce.  Mnoho střel bylo podrobeno tomuto velmi hrubému zacházení , přesto žádná z nich 
neexplodovala. Ani extrémní teploty od -20oC do +54oC žádným způsobem neovlivňovaly chování 
střely.  

Tyto vynikající vlastnosti střely byly nepochybně známy také 
Němcům,  a proto není divu, že toto střelivo přijala Luftwaffe do své výzbroje 
pro užití v palubních kulometech svých letadel.  V manuálu pro plnění 
nábojových pásů byl  B.Patrone  uveden  jako  náhradní náboj pro P.m.K. 
(střela s fosforem a ocelovým jádrem). Ve stíhacích letadlech byl doporučený 
poměr plnění 1:10, zatímco v bombardérech 1:8, dle úsudku velitele jednotky 
a předpokládaným cílům.  Odborníci však upozorňovali na to, že by bylo pro 
získání optimální účinnosti nejlepší, kdyby byly  B.Patrone a P.m.K. užívány 
kombinovaně pro využití nejlepších vlastností každého z nich. P.m.K. měl 
dobrou průbojnou schopnost, B.Patrone zase dostatečné množství fosforu a 
výbušný efekt.  Studie fotografií Luftwaffe naznačují, že se těmito poznatky 
mohla Luftwaffe řídit.   Např. kulomet Messerschmittu  Bf-110C-4 byl zásoben 
nábojovým pásem, který obsahoval dva po sobě jdoucí náboje B.Patrone, 
dále čtyři náboje P.m.K. nebo S.m.K. či kombinaci obou druhů střel.  Náboj 
s P.m.K. střelou nebylo také možné používat při nočních operacích, jelikož 
vytvářel pro střelce oslňující efekt.  Proto byl pro tyto účely navržen B. 
Patrone jako náhradní náboj.  
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Obr. č. 3 – Palubní munice MG-17 instalo-
vaného na letounu Ju 87 B 

Zleva: S.m.K., S.m.K L´spur, P.m.K., B- 
Patrone 

Na předchozí straně detail řezu B-Patrone 

Muzeum Sinsheim, Německo 

 

Dole vlevo: 

Obr. č.  4 – Hlavní komponenty střely B-
Patrone 

 

Dole vpravo: 

Obr.č. 5 – Řez touto střelou 
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Z kresby je patrné, že většina vnitřních součástí je uložena v dobře utěsněném pouzdře, které 
je okolo 12,7 mm dlouhé a okolo 6,35 mm široké.  Pouzdro je ocelové, plátované tombakem, na 
horním konci je uzavřeno nejprve olověným kotoučkem a přímo pod ním dalším kotoučem z hliníku o 
síle okolo 0,8 mm . Kontejner s výbušninou je hliníkový s otvory na obou koncích. Ochranu před 
vlhkostí  zabezpečuje hliníková fólie o síle 0,1 mm, která je umístěna na obou koncích slože.  Ocelová 
nápichová  jehla o hmotnosti 0,3 g je situována v zadní části pouzdra a přidržena ocelovou objímkou 
se štěrbinou (pojistkou).   

Po výstřelu se vlivem rotace střely roztáhne pojistka a uvolní nápichovou jehlu, která vlivem 
setrvačnosti zůstává ve své pozici na dně ocelového pouzdra . Při nárazu na překážku se pohybuje 
nápichová jehla vlivem setrvačnosti kupředu a svým hrotem iniciuje výbušnou slož. 

Pro tuto střelu je (dá se říci) charakteristické , že je nápichová jehla s pojistkou v pouzdře 
nepatrně uvolněna.  Při třesení s nábojem se toto projevuje slyšitelným chrastěním.  

Výbušná slož se skládá z 0,45 g směsi styfnátu olovnatého (trinitrorezorcinát olovnatý), 
peroxidu barnatého a silicidu  vápníku (křemičitanu vápenatého). Zápalnou slož tvoří okolo 0,3 g 
bílého fosforu bez přísad, který byl do střely laborován v inertní atmosféře oxidu uhličitého . 

Střela B-Patrone byla vyráběna také v provedení vysokorychlostním (B-Patrone –v),tropickém 
(B-Patrone (trop.) ) a vysokorychlostním tropickém (B-Patrone -v (trop.) ) s mosaznými nábojnicemi. 
Výjimku tvoří B-Patrone -v (trop) s ocelovou lakovanou nábojnicí od firmy Polte, Werk Grüneberg 
(auy) s nábojnicí od Finower  Industrie (cg).  V roce 1940 laborovala DWM Lübeck (P413) také B-
Patrone s poměděnými nábojnicemi.  Od roku 1943 do 1944 laboroval Gustloff-Werke, Hirtenberg 
(am)  B-Patrone (trop) do ocelových lakovaných nábojnic a  Polte, Werk Grünenberg (auy) střelu  B-
Patrone do ocelových lakovaných nábojnic, a to i jiných výrobců, snad pro armádu.  

Obr.č. 6 – Náboj s ocelovou nábojnicí   vyrobenou  firmou  Gustloff  - Werke, Hirtenberg, v roce 1943 
v provedení  B.Patrone (trop.) 
 

 
Obr.č. 7 – Náboj s mosaznou nábojnicí  vyrobenou   firmou   DWM  AG,  B.Patrone – v(trop.)   

Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že náboje s touto střelou byly po celou dobu druhé 
světové války užívány také německými odstřelovači. Nejprve zejména proti lehce zápalným cílům, od 
února 1945 také proti sovětským vojákům, prý jako odpověď na užívání výbušných střel  rudoarmějci 
ke stejnému účelu.  

Foto:   JANOUD  ŠTĚPÁN 
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Informace: 
WINDISCH ERIK, MICKE WILHELM, KELLNER BERND: Die Patrone 7,9 mm der Deutschen Wehrmacht 1930 – 
1945, Weisendorf, 2010 (německy) 
KNEUBUEHL   BEAT  P.  :  Balistika - střely, přesnost  střelby, účinek,  2004, ISBN 80-206-0749-8 (česky) 
KENT  DANIEL  W. : German 7,9 mm Military Ammunition  1888 – 1945, Ann Arbor, 1990 (anglicky) 

 
 
 

 

 

 

 

 
Vlevo – štítek krabičky na 15 nábojů zástřel- Vpravo – štítek krabičky na 15 nábojů zástřelných       
ných (B-Patrone) vyrobených  v  roce 1942 v (B-Patrone) vyrobených v roce 1943 v Hirtenbergu 
Hirtenbergu  (kód am). Nábojnice mosazná. (kód am). Nábojnice ocelová lakovaná, provedení
      i pro tropy (auch für Tropen) 
Foto:  ŠEMBERA  JIŘÍ – ze sbírky LUBOŠE  ZAPPA  
 
 

 
(35-2013)  Náboje 7,65 Br. a 9 mm Para od fy. Sellier & Bellot s            
           neobvyklou střelou 
ING.VLADISLAV BADALÍK 

Pan Jiří Bezdíček předložil fotografie náboje 7,65 mm Browning se zvláštní střelou, na jejímž 
hrotu je zřetelný kapkovitý výběžek v ose střely. Doplňuji k tomu náboj 9 mm Pata s téměř shodným 
výběžkem střely. Jedná se o výrobky z druhé poloviny sedmdesátých let. Když jsem tehdy byl z jiného 
důvodu v továrně ve Vlašimi, sdělil mi jednoznačně pan Josef Švejda starší, že se jedná o zmetek 
způsobený špatným nastavením stroje. Přitom nábojů 9mm Para byla celá krabička shodně 
provedených. Změněná střela neměla žádný vliv na přesnost a účinnost střelby. Vyjádřením 
kompetentního pracovníka muničky byly vyvráceny dohady zda se nejedná o specielní průbojný 
náboj atd. 

 Obr.1 – 7,65 mm Browning se zmetkovou                                 
střelou 
Zvětšeno dvakrát 
Sbírka Jiřího Bezdíčka 
Značení dna na 12-té hod. SBP na 9-té a 3-tí 

                   hod.  značky Neroxin a na 6-té hod. 7,65 
 

Obr.2 – 9 mm Parabellum se zmetkovou střelou 
Zvětšeno dvakrát 
Sbírka Ing. Vladislava Badalíka 
Značení dna na 12-té hod. SBP, na 9-té a 3-tí 
hod. značky Neroxin a na 6-té hod. 9 P 
 

Foto:   č. – BEZDÍČEK  JIŘÍ, č.2- BADALÍK VLADISLAV ING. 
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(36-2013)   Náboj 47 x 342 mm  pro  kanón   Schneider  M1936   
            rumunské výroby 

ING.  PETR  JEŽEK 

4,7cm protitankový kanón Modèle 1936 byl vyvinut 
francouzskou zbrojovkou Schneider. Francouzská armáda však 
dala přednost zavedení 4,7cm kanónu Puteaux a tak kanóny 
Schneider byly nabídnuty na export. Licence byla  posléze 
prodána Rumunsku. 

Technická data: *) 
Ráže:   47mm 
Délka hlavně:   L/44 (2.497m) 
Náměr:   -13°  až  +16°  
Odměr:   60°  
Hmotnost kanónu:   628 kg 
Hmotnost střel: 2.3 kg  AP=průbojná, 1.48 kg  HE=trhavá 
Úsťová rychlost:   750 m/s (AP),   675 m/s (HE) 
Rychlost střelby:   18 ran za minutu 
Průbojnost protipancéřové (AP) střely:  40mm na 500m pod 
úhlem 30° 
Efektivní dostřel:   1200m 
Maximální dostřel:   6700m 
Obsluha:   6 osob 
*) Tyto hodnoty nemusí být zcela přesné, některé zdroje uvádějí 
i poněkud odlišné  

Údaje o počtu 4,7cm kanónů Schneider používaných 
Rumunskou armádou se značně liší. Podle jednoho z 
dostupných zdrojů se jednalo celkem o 200 kusů, jiný uvádí, že 
160 jich bylo zakoupeno přímo z Francie a dalších 140 v licenci 
vyrobeno firmou Concordia. Ty, které se dočkaly konce války, 
byly vyřazeny ze služby v letech 1949 - 50 v souvislosti se 
zaváděním výzbroje sovětské provenience. 
 

 



Společnost pro studium nábojů                                                                      Časopis č. 3/2013 
Česká republika                                                                                                               Str. 13 
 

Počátky firmy Concordia sahají do prvního desetiletí 20. století, kdy v ropné oblasti 
rumunského města Ploješti byla založena  Societatea de reparatii foraj, která se zabývala opravami 
dovážených vrtných těžařských souprav. Po 1. sv. válce průmyslová skupina Concordia již vyráběla 
vrtná zařízení vlastní konstrukce (1927) a její strojírenské závody v Ploješti nesly název  
Departamentul  Uzinele  Metalurgice  Ploiesti. Na konci 30. let byla údajně jedinou rumunskou 
firmou, která v té době mohla díky svým kapacitám a strojnímu vybavení zabezpečit licenční výrobu 
4,7cm francouzského protitankového kanónu Schneider Modèle 1936 a dle dostupných informací 

v roce 1938 strojírny Concordia zavedly zbrojní 
výrobou. Výroba kanónů byla zahájena 26. 
května 1939 (v některých případech je licenční 
kanón zmiňován jako Modèle 1936/39). V roce 
1942 (říjen) produkce dosahovala čtrnácti kusů 
měsíčně. Roku 1944, během sílících náletů 
Spojenců na rumunské ropné rafinérie, bylo 
výrobní zařízení firmy postupně zcela zničeno. 
Také munice byla vyráběna firmou Concordia. 

Vystřelené nábojnice byly v několika 
případech nalezeny na našem území. Rumunská 
armáda měla  ve výzbroji tyto kanóny ráže 47 
mm ještě v závěru války, kdy bojovala na straně 
Spojenců proti Německu. 

K dispozici mám delaborovaný průbojný 
(protipancéřový) náboj.  Rozměry nábojnice i 
střely jsou uvedeny na okótovaných 
fotografiích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protipancéřová (průbojná) střela je masivní, 
ocelová, špičatá, bez stopovky. Je opatřena měděnými 
vodícími obroučkami. V dutině střely je náplň trhaviny 
odpalovaná  dnovým zapalovačem. 
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Obr. vlevo: Dnový zapalovač střely          Rozměry náboje v milimetrech 
Ve stejném měřítku  jako střela  
 
Obr. níže: 
Zvětšené dno zapalovače s vyraže- 
ným značením CR (monogram)  v 
kroužku – výrobce  Concordia 
Romana, nečitelné – 1943, rok vý- 
Roby, N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Značení dna mosazné nábojnice: 
                            47-5A – identifikace kanónu 

CC (monogram) v kroužku – 22 – 42 
– série 22, rok 1942 
CR (monogram) – výrobce Concordia 
Romana 
Cc – D  - význam nám není znám 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zápalkový šroub mosazný, průměr 16  mm 
Ze značení dna jsou čitelná pouze čísla 24 a 41 
Logo na 6-té hod. je zřejmě G v obdélníkovém rámečku – 
jeho význam neznáme.Další značení  je  nečitelné. 
 

Použité zdroje: 
http://www.worldwar2.ro/arme/?article=36 
http://www.worldwar2.ro/forum/index.php?showtopic=6517 
http://www.worldwar2.ro/forum/index.php?showtopic=6058 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tun_antitanc_Schneider_calibru_47_mm_model_1936 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Romania_in_World_War_II 
http://www.roconsulboston.com/Pages/InfoPages/PloestiFrstPersn.html 
Za nasměrování na rumunský původ děkuji panu Marcelovi  Pištěkovi. 

Foto:  JEŽEK PETR  ING. 

 

Parametr Rozměr v 
mm 

ø okraje R1 66 

ø báze P1 60 

ø P2 54 

ø ústí nábojnice U2 50 

ø těla střely G1 46,5 

ø vodící obroučky  48 

tloušťka okraje R 3,5 

délka těla náb. L1 280 

délka ke krčku L2 308 

délka nábojnice L3 342 

délka náboje L6 440 

délka střely  150 
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(37-2013)   Náboje značené výrobcem 
ochrannou  známkou  „Roh  hojnosti“ 
ING. VLADISLAV BADALÍK 

Pan Oldřich Komín zaslal foto náboje systému 
Flobert značeného ochrannou známkou „Roh hojnosti“ 
(německy Füllhorn). Poněvadž se jedná o málo známé 
náboje, shrnul jsem dostupné informace o ochranné známce, výrobci jenž ji používal 
a o nábojích, které jí byly označovány. 

Ochrannou známku přihlásila 26.9.1907 (přijetí 7.4.1908) a na nábojích 
užívala firma „Sprengstoff- und Patronenfabrik A. & W. Allendorf in Schönebeck an 

der Elbe“. Firmu založil  v roce 1902 tajný rada 
Otto Allendorf primárně na výrobu zápalek pro 
náboje vyráběné fy. „Munitions-Werke 
Schönebeck, GmbH“, která sama zápalky vyrábět 
nemohla (viz popis složitého vývoje celé skupiny 
muničních firem na konci článku). Výroba 
samotných zápalek by firmu neuživila a tak 
přidala výrobu rozbušek a nábojů systému 
Flobert, poté i revolverových a pistolových nábojů se středovým zápalem a nalezen byl i náboj 
systému Lefaucheux značený „rohem hojnosti“. Značení firmy A. W. A. údajně obsahuje prvé 
písmeno křestního jména otce Otto Allendorfa, který se jmenoval Wilhelm a jeho strýce, který byl 
August. Firma postupně zavedla i výrobu  Cheditu (chlorečnanová trhavina), Dorfitu a Altorfitu 
(amono-ledkové trhaviny),  poté i tritolu. Otto Allendorf zemřel v r.1912 a firmu převzala v r.1913 fy. 
Oberschlesische Aktien- Gesselschaft …. a tato byla v r.1919 změněna na Lignose A.G., Berlin. Firma 
AWA tedy existovala pouze od roku 1902 do roku 1913. 

 Na dnech nábojnic bylo použito několik systémů značení. U okrajového zápalu a systému  
Lefaucheux jen „roh hojnosti“. U středového zápalu nejčastěji 2x „roh hojnosti“ a podle odběratele 
něco na 12 hod., dále ráže náboje a jedenkrát nebo 
2x „roh hojnosti“, také však někdy jen ráže.  Často 
byly v signatuře dna použity kromě „rohu hojnosti“ 
také písmena A. W. A.  

Ze vzorků a literatury jsou nám známy 
náboje následujících ráží: 
Systém  Flobert –  7 a 9 mm se  střelou i brokové 
Systém Lefaucheux – ráže 7 mm se střelou 
Revolverové -  ráže.320 Rev., .380 Rev.,.450 Rev., Etiketa krabičky na  50 revolverových nábojů 
 .44 S & W ruský     ráže .380 s brokovou náplní. Foto: M. DEMUTH 
Pistolové -  7,65 mm Browning a 9 mm Browning Long pro Turecko 

Vzorky, které se podařilo zdokumentovat: 

Obr. č.1 – 9  mm Flobert  se sférickou střelou 
Sbírka Oldřicha Komína 
Celková délka náboje 14,6 mm 
Náboj silně poškozen korozí (vykopaný) 
Nábojnice  měděná (Cu), střela sférická olověná (Pb), 
 délka  L3  9,7 mm.  

Průměr nábojnice P1 a H2  8,8 mm, průměr rozšířeného okraje  R1 10,0 mm, průměr střely G1 8,7 mm. 
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         Obr.č.2- 9 mm Flobert se sférickou střelou 
         Sbírka Zdeňka Zappa 
         Celková délka náboje 13,9 mm 
         Hmotnost náboje 5,1g 
         Nábojnice měděná (Cu),délka   9,5    mm  
         Střela sférická olověná, průměr ø  8,65 mm 

 
 

 
Obr. č.3 – 7 mm Flobert brokový 
dlouhý 
Sbírka Ing. Badalíka 
Celková délka  36,2 mm, délka 
měděné nábojníky 8,98 mm 
Celková hmotnost náboje  4,2  g 
Papírové tělo nábojnice cihlově červené, 
uzavřené zakroužením na bílou papírovou krytku 
(uzavírku) 

 
 
 

Obr.č.4 – 7,65 mm 
Browning 
Sbírka Zdeňka Zappa 
Celková   délka náboje 
24,6 mm 
Celková hmotnost náboje   7,7 g 
Střela s nemagnetickým mědi-niklovým (Cu/Ni) 
pláštěm a olověným (Pb) jádrem 
Dodávky pro tureckou armádu. Na 12-té hod. je 
symbol pro tureckou armádu. 
Zápalka mosazná, vypouklá, ø 4,5 mm, systém 
Berdan. 

 
 

 
Obr. č. 5  - 9 mm 
Browning Long 
Sbírka Ing. Badalíka 
Celková délka náboje  
27,9 mm 
Celková hmotnost náboje   11,4 g 
Střela s nemagnetickým mědi-niklovým (Cu/Ni) 
pláštěm a olověným (Pb) 
jádrem. 
Dodávky pro tureckou 
armádu. Na 12-té hod. 
symbol  pro   tureckou  

                 armádu. 
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Obr.č.6 - .32 Smith & Wesson 
Sbírka Zdeňka Zappa 
Celková délka náboje  24,5 mm 
Celková hmotnost náboje   8,1 g 
Olověná ogivální střela 
Zřejmě určen pro civilní trh, je značen pouze „rohem 
hojnosti“ a ráží. 
Zápalka  měděná(Cu), plochá, ø 4,5 mm, systém 
Berdan se 2 zátravkami. 
 
 
 

 
Obr.7 - .44-40 WCF 
Sbírka Zdeňka Zappa 
Celková délka náboje 39,7 mm 
Hmotnost náboje bez prachu 17,7 g 
Nábojnice mosazná, značená jednak ráží 44 
WCF, jednak tureckými znaky téměř 
shodnými jako na nábojích obr. č.4 a 5.             
Střela olověná zploštěná. 

 
 
 
 
 

Zápalka  měděná (Cu), plochá, ø 4,5 mm, systém Berdan se 2 zátravkami. 
Bývá uváděno, že je to rovněž výrobek této fy. pro Turecko, nemáme to ale jednoznačně potvrzeno. 

Město Schönebeck u Magdeburgu na Labi (a samozřejmě také samotný Magdeburg) byly 
vždy na muniční firmy bohaté. Asi nejznámější je Sellier & Bellot, filiálka Schönebeck, existující pod 
různými vlastníky a názvy doposud. Dále velká nejen muniční firma Polte, Magdeburg, která zanikla 
po konci II. světové války. Byla zde však i řada menších, ze sběratelského hlediska rovněž zajímavých 
firem.   

3.9.1873 byla založena firma „Oberslesische Aktien- Gesellschaft für Fabrikation von 
Lignose, Schiesswollenfabrik für Armee und Marine“  v  Kruppamühle (Hornoslezská akciová 
společnost Lignose, továrna na  střelnou bavlnu pro armádu a námořnictvo). Kromě civilního zboží 
jako trhaviny pro doly byla vyráběna také lisovaná střelná bavlna pro vojenské účely. Podnik byl 
v roce 1919 změněn na Lignose AG, Berlin. Firma Lignose poté vyráběla i malorážové a brokové 
náboje. 

Akcionáři této společnosti, tajný komerční rada Otto Allendorf, A. Totte, komerční rada 
Hauswaldt a Sauerbrey zakoupili v roce 1902 firmu Norddeutsche Munitionsfabrik, A.G., 
Schönebeck a.E., která se dostala do finančních problémů (založil ji v roce 1900 bývalý ředitel  fy. 
Lorenz Junghaus). Přejmenovali ji na „Munitionswerke Schönebeck, GmbH“, někdy je používaná 
zkratka MWS. Tato firma však neměla možnost vyrábět zápalky a zápalkovou slož a měla značné 
těžkosti s dodávkami od konkurence. Proto Otto Allendorf, majitel rozsáhlých pozemků 
v Schönebecku a okolí, postavil továrnu „Sprengstoff- und Patronenfabrik A. & W. Allendorf in 
Schönebeck  a. E.“, o kterou se nám v tomto článku jedná. 
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Informace: 

Der Munitionsverband, seine Entwicklung und seine Mitglieder bis zum Jahre 1937  (Muniční 
sdružení,  jeho vývoj a jeho členové do roku 1937), zvláštní tisk ECRA, 2003 (německy) 

ECRA, časopis německy hovořící sekce The Cartridge Researcher, č.519 (7/2008), informace a 
poznámky č.519-2 Willi Herfurth, 519-3 John Moss, 519-4 Chris Punnet a 519-5 Michael Reuter, 
strany 6-8 (německy) 

Foto:  KOMÍN  OLDŘICH – obr.č.1, BADALÍK VLADISLAV ING. – č.2  až 7 

 

 
 
 

(38-2013)  Náboj   11,5 x 52 R terčový a lovecký (Schützenhülse) 

Pan Zdeněk Zapp předložil zajímavou nábojnici patřící do skupiny Schützenhülsen – pro 
terčovou a popř. i loveckou střelbu. Byla vyrobena firmou H. UTENDOERFFER, Nürnberg. Jedná se o 
klasickou nábojnici s „Mauserovým dnem“, kde báze nábojnice je odvozena od náboje 11,15 mm 
Mauser (průměr okraje 15mm, průměr báze nábojnice 13 mm). Byla poměrně hojně rozšířena, 
vyráběla ji řada firem v Německu (H.Utendoerffer, Nürnberg, Lorenz, Karlsruhe, DWM, Karlsruhe, B. 
Stahl, Suhl, Egestorff, Linden) a Rakousku (G. Roth,Wien u. Pressburg, Hirtenberger Patronenfabrik .., 
Hirtenberg). Výroba začala v osmdesátých letech 19. stol. a skončila koncem třicátých let 20. stol. U 
fy. Lorenz a DWM měla nábojnice číslo 99, u fy. G.Roth číslo 625 (zde byla označována 11,4 x 51,8 R), 
u fy. Hirtenberger Patronenfabrik č. 528).   

Tento konkretní  výrobek fy.  H. Utendoerffer může být vyroben od 80-tých let 19. stol. do 
20-tých let 20. stol.   Výrobky jednotlivých firem se mírně lišily. 

Nábojnice zvětšena 1,5 krát 
Sbírka Zdeňka Zappa 
Mosazná nábojnice dlouhá 51,9 mm 
Značení dna  * H.UTENDOERFFER * NURENBERG 
Zápalka  mosazná,  vypouklá,  ø 6,45 mm, systém 
Berdan se 2 zátravkami. 
Délka krčku nábojnice 15 mm 
Průměr dosedací části dna 10 mm 
 
 
 
 
 

Rozměry nábojnice v mm: 

R L1 L2 L3 ø R1 ø P1 ø P2 ø H1 ø H2 ø G1 

2,9 34,5 36,7 51,9 14,8 12,97 12,9 12,16 12,14 11,48 *) 

*) Průměr střely je uveden  dle literatury 

Literatura: 
DIXON  W.  R : European sporting cartridges, Tacoma, 1997, ISBN 0-939683-10-5, MB115,  str. 40 – 41 
(anglicky) 
Katalogy výrobních firem 

Foto:  HORÁK  ZDENĚK  
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(39-2013)  Náboj Mark V (vzor 5) pro britskou výcvikovou zbraň    
           (Aiming Rifle)  ráže 1 palec 

Pan Karel Jašš nám  zaslal fotografie a rozměry zajímavého britského náboje ráže 1“ (25,4 
mm) určeného pro výcvikovou zbraň  nazývanou Aiming Rifle, která se vkládala do komor děl, 
zejména námořních a užívala se k výcviku zaměřování  a  střelby. 

0br. Č.1 - Nábojnice, střela a dno nábojnice ve 
skutečné velikosti 
Sbírka pana Karla Jašše 
Nábojnice – mosazná tažená. Značená na 12- té 
hod. B – výrobce Birmingham Metal & Munitions 
Co., na 6-té hod. VM – Mark V (vzor 5) 
Dnový šroub (zápalka) elektrický, Morrisova 
typu, viz nákres dále. V našem případě je 
zašroubován plášť zápalkového šroubu, vnitřní 
část  chybí. 
Náboj byl laborován černým prachem RFG.2 o 
hmotnosti  25,9 g (400 grs). 
Střela není původní ze vzoru V, ta měla 3 drážky 
naplněné včelím voskem, obalena byla jemným 
papírem. Byla ze slitiny obsahující 12 dílů olova 
(Pb) a 1 díl cínu (Sn). Měla hmotnost 281,6 g         
( 4345 grs). 
Tato střela je již však od pozdějších vzorů 
užívajících nitroglycerínový prach Cordite.  Dno 
střely a její dolní část do výše cca 9 mm byly 
chráněny měděným pláštěm („Gas Check“). 
Tato střela má průměr zapláštěné části  25,8 
mm, celkovou délku 67 mm a hmotnost 282 g. 
Střela byla hluboce zapuštěna do nábojnice. Na 
fotografii je zřetelně vidět vosk, který uvnitř 
nábojnice sahal až k jejímu ústí. Po tuto linii byla 
střela zapuštěna do nábojnice. 
Celková délka náboje činila cca 130 mm. 

Rozměry nábojnice v mm: 
 
 

 

Výcvikové zbraně (Aiming Rifles) ráže 1“  pro pozemní a zejména lodní děla byly ve Velké 
Britanii zkoušeny od roku 1882 s cílem ušetřit na střelivu při výcviku. Do služby byl první vzor zařazen 
prokazatelně až roku 1891. Jednalo se jednak o systém Morris, jednak o systém Elswick. V naprosté 
převaze měly elektrický zápal pomocí elektrického zápalkového šroubu, vyskytují se však také 
s mechanickým zápalem. Do roku 1897 byl užíván i náboj I“ Nordenfelt. Od tohoto roku byly užívány 
jen náboje určené specielně pro tuto zbraň, vyskytovaly se však již i dříve. Nábojnice zůstala prakticky 
shodná (byla značená výrobcem a vzorem). Pro úsporu byla zavedena střela z olověné slitiny 
(zpočátku olovo/cín, později olovo/antimon), zatímco bojové náboje Nordenfetl měly střelu ocelovou 
s potahem z cínové, mosazné či jiné slitiny. Prach byl užíván černý, později bezdýmný nitroglycerínový 
Cordite. 

Parametr ø  R1
 ø  P1

 ø  H2
 R L3 

Rozměr 31,0 28,8 26,6 2,5 95,0 
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Aiming Rifle ráže 
1“ ELSWICK  B  
 
Nákres   z   dobové 
literatury „Treatise 
on Service 
Ordnance“ 
z  r. 1893 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aiming Rifle ráže 
1“ ELSWICK  A 
 
Nákres z téže 
literatury 
 
 
 
 
 
 

Náboje pro „Aiming Rifle“  prodělaly značný vývoj. Jak již bylo uvedeno, má převaha těchto 
nábojů elektrický zápal, vyskytuje se však i zápal mechanický. Náboje byly označovány vzorem 
(Mark). 

Mark I - Elektrická zápalka zalisovaná, černý prach 25,9 g, střela s mosazným pláštěm a  
  olověným jádrem, hmotnost střely  320 g, střela se zploštěnou přední částí, vyráběno 
  od r. 1894 
Mark II -  Elektrická zalisovaná zápalka Morrisova typu, černý prach 25,9 g, špičatá střela  
  z olověné slitiny (Pb 12 dílů, Sn 1 díl), ovinutá papírem, se 3 drážkami plněnými 
  včelím voskem, hmotnost střely 281,6 g, od roku 1895 
Mark III -- Liší se od předchozí typem použité elektrické zápalky , od roku 1898 
Mark IV - Liší se typy  elektrických zápalek , buď menší od fy. Kings Norton a nebo větší Morris, 
  od r.1898 
Mark V - Liší se použitím elektrického zápalkového šroubu, který je našroubován do závitu ve 
  dnu nábojnice. Je používán nový zápalkový šroub konstrukce Morris. Vyráběn od roku 

1904. Je to případ naší nábojnice. 
Řez uvádíme vlevo. 

Řez nábojem Mark V 
Zmenšeno na 80% velikosti 
Firma Birmigham Metal & Muni- 
tions Co. dodala pro britskou 
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vládu v letech 1907 až 1910 celkem 129.864 kusů nábojů Mark V. Z těchto dodávek pochází 
předmětná nábojnice. 

 
Řez  elektrickým zápalkovým šroubem typu Morris pro náboj 
Mark V 
 
 
 
 

Mark  VI  - Změny jsou pouze okrajového významu, slitina střely obsahuje 98% olova (Pb) a 2% 
  antimonu (Sb), nábojnice je shodná až na označení   VI  M, zaveden kolem roku 1910 
CORDITE Mk. I -  nábojnice je shodná, značená je navíc C (Cordite), bezdýmný nitroglycerínový  
  prach CORDITE č.3 svázaný do svazečku, hmotnost prachu 10,37 g (160 grs), špičatá 
  střela se dvěma drážkami z olova legovaného antimonem, dno a dolní část střely do 

výšky 9 mm chráněna měděným 
(Cu) pláštěm (Gas Check), zápal-
kový  šroub  jako  u  Mk V , v 
námořnictvu od r. 1913. 

Řez nábojem Cordite Mk. I 
Zmenšeno na 80% velikosti 
 

Cordite Mk.II - liší se pouze zápalkovým šroubem, který má prodloužené pouzdro zápalkového 
  šroubu a v něm je podsyp prachem G.20, zavedeno ve dvacátých letech 
Cordite Mk.III - liší  se  pouze škrcením nábojnice za střelou sloužícímu k lepšímu fixování střely 
  v nábojnici, zaveden v r.1935 nebo 1936 

Aiming Rifles ráže 1“  byly používány minimálně do 2. světové války, patrně i během této 
války. Nábojnice byly často i mnohanásobně přebíjeny. Často je také původní značení dna (vzor) 
přeškrtnuto. V našem případě se tak nestalo, s nejvyšší pravděpodobností se ale jedná o přebitý 
náboj. 

Údajů o balistice nalezneme velmi málo. U náboje Cordite Mk.I je uvedena rychlost V v 240 
stopách ( 73 m)  1080 stop.s-1 (329 m.s-1) ± 30 stop.s-1 (9,2 m.s-1). U náboje Mk.V je uváděna 
maximální vzdálenost. kdy je ještě použitelný pro daný účel do 1000 jardů (914,4 m) . 

Literatura: 
LABBETT  PETER : British Small Arms Ammunition 1864 – 1938, (Britské náboje malé ráže 1864-1938), 
1993, Londýn, ISBN 0-9520567-0-4 (anglicky),str. 125-150 

Foto:  JAŠŠ  KAREL 

 

(40-2013) Náboj 6,5 mm Mannlicher vyrobený švýcarskou firmou 

Náboj 6,5x53 (54) R Mannlicher 
holandský a rumunský, značený švýcarským 
výrobcem  P F S – tj. Patronenfabrik 
Solothurn (francouzsky Fabrique de Soleure). 
Jde o výrobek pravděpodobně pro 
holandskou armádu z období mezi oběma 
světovými válkami. Tato švýcarská firma 
dodávala v meziválečném období vojenské  

        náboje i do  dalších zemí. 
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(41-2013) Náboje 11 mm Fruwirth pro četnickou opakovačku M1871 

Pan Jiří Bezdíček nám předložil náboje ráže 11 mm pro rakousko – uherskou četnickou 
opakovačku vzor 1871 ( 11 mm Gendarmerie Repetiergewehr). Jde o krátkou karabinu opakovačku 

s válcovým otočným závě-
rem a trubicovým zásob-
níkem v předpažbí na 6 
nábojů. Bylo jí vyzbrojeno 
rakouské četnictvo až do 
nahrazení karabinou systé-
mu Mannlicher ráže 8 mm, 
v určitém množství až do I. 

        Obr. č.1 – Střední část opakovačky Fruwirth                                 světové války. 

 Původně se pro tuto zbraň počítalo s používáním nábojů 11 mm M1867 pro karabinu Werndl 
(téměř válcovitá tombaková nábojnice, střela olověná ogivální s malou ploškou na hrotu, hmotnost 
střely 20,3 g, černý prach 2,2 g). Ukázalo se však, že v trubicovém zásobníku, zejména pokud je plný, 
vznikají při výstřelu značné axiální síly vrážející střelu hlouběji do nábojnice. Kromě toho průměr 
plošky na hrotu byl malý natolik, že byla obava z odpálení zápalky hrotem střely dalšího náboje.  

Proto byla zavedena pro tento náboj střela, která měla u fy. G.Roth číslo katalogové 30. Lišila 
se širší ploškou na hrotu střely (ø 7 mm) a vytvořeným prstencem bránícím  zaražení střely hlouběji 
do nábojnice. Dobře je to patrné na výřezech z katalogu fy. G. Roth (pro srovnání zcela vpravo střela 

č.2  pro karabinu M1867 a revolver 
Gasser M1870). Hmotnost střely je  
19,6 – 20,7 g.  Délka střely činí 20,7 
mm. Je opatřena dvěma mazacími 
drážkami, které jsou v hotovém 
náboji skryty v nábojnici. 

Nábojnice byla zpočátku 
užívaná karabinová tombaková 
(Ms90), ve většině případů byla 
mírně zaškrcovaná, viz vyobrazení. 
Poté byla nahrazena mosaznou (pro 
11 mm Gasser M1870), rovněž mírně 
zaškrcovanou. I mosazná nábojnice 
byla tenkostěnná. Nábojnice s  
masivním dnem byla dle Mgr. Mötze 
zavedena poměrně pozdě až kolem 
roku 1910. 

Až do zavedení masivní 
nábojnice (kolem r. 1910) byla 
používána u fy. Roth dvojdílná 
zápalka systému Roth o ø 6,6 mm. 
Byla plochá, měděná (Cu) nebo 
mosazná (Ms). Poté byla používána 

Obr. č.2 – výřezy z katalogú fy. Roth – vlevo (barevné) z          zápalka  systému   Berdan ø 6,45 mm, 
roku 1899, vpravo od fy. J. Roth z dvacátých let                  se dvěma zátravkami. Tato byla 
        mosazná (Ms) a  vypouklá. 

U fy. G. Roth bylo pro nábojnici Fruwirth zavedeno katalogové číslo nábojnice  10 ½ 
(odvozeno  od č. nábojnice 11 mm Gasser M1871, které bylo 10). Nábojnice s tímto číslem 10 ½ je 
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uvedena poprvé u fy. Roth v katalogu z r.1899 (obr.2 vlevo), to je ještě se zápalkou systému Roth. Již 
s nábojnici č. 826 jsme jej nalezli v katalogu fy. J.Roth, Bratislava ze 20-tých let (obr.2 vpravo). Zde již 
je pro zápalku systém Berdan. Kromě fy. Roth nábojnice pro tento náboj také vyráběla firma Keller & 
Co., Hirtenberg (značení dna K&C/18/III/1891/,  K&C/*/H/*/) a  fy. Rosmann, Wien (R/18/IIII/76/).  

Náboj byl balen po 12 kusech v plochých kartonových krabičkách, stejných jako u  náboje pro 
karabinu Werndl M1867. Černě na ní bylo natištěno:  
12  St.  Repetir  Gwhr. Pat.  11mm Kalib. GR(monogram) měsíc  a rok 
Rovněž jsou známy ploché krabičky fy. G. Roth na 10 nábojů orazítkované katalogovým číslem 
nábojnice a střely (826 / 30). 

 

Zdokumentované vzorky: 
Obr. č.3 – 11 mm Fruwirth 
Zvětšeno 1,5 krát 
Sbírka Jiřího Bezdíčka 
Celková délka náboje 46,3 mm 
Hmotnost náboje  28,6 g 
Nábojnice tombaková (Ms90), 
zřetelně zúžená 

Výrobek fy. Georg Roth, Vídeň a Bratislava z roku 1877. Značení  kompletní  vojenské včetně měsíce 
výroby  vyznačeným římskou číslicí. Střela se širší ploškou na hrotu avšak prstenec nad ústím 
nábojnice není příliš výrazný. Předpokládaná hmotnost střely  20 g, délka střely 20,7 mm. Zápalka 
systému Roth (dvojdílná), měděná, plochá, ø 6,6 mm. 
 

Obr. č. 4 – 11 mm  Fruwirth 
Zvětšeno 1,5 krát 
Sbírka Jiřího Bezdíčka 
Celková délka náboje  46,4 mm 
Hmotnost náboje  28,5  g 
Nábojnice mosazná (Ms), zřetelně 
zúžená 

Výrobek fy. Georg Roth, Vídeň a Bratislava z roku 1892. Nejde o klasické vojenské značení dna, 
monogram GR je na 12-té hod. namísto na 6-hod, místo měsíce výroby je uvedena hvězdička. Střela 
jednoznačně č.30 – hmotnost 20 g a délka  20,7 mm. Prstenec nad ústím nábojnice je výrazný. 
Zápalka systému Roth (dvojdílná), měděná, plochá, ø 6,6 mm. 
 

R L1 L2 L3 L6 R1 P1 P2 H1 H2 G1 s nábojnicí 

1,8 21,5 24 35,7 46,3 14,6 12,4 12,05 11,8 11,7 11,3 tombakovou 

1,95 23 25,5 35,6 46,4 14,9 12,45 12,1 11,8 11,75 11,45 mosaznou 

Fruwirthové byla  puškařská rodina působící ve Vídni po několik generací v průběhu 
osmnáctého a devatenáctého století. Je zajímavé, že původ rodiny na přelomu 17. a 18. stol. spadá 
do moravských Slavonic (Zlabings). Tuto opakovačku konstruoval  Ferdinand Fruwirth (1842- 1892), 
který měl ve Vídni továrnu na výrobu zbraní. Jsou známy i jeho další,  ale méně významné  
konstrukce. 

Informace: 
MÖTZ  JOSEF MGR.  „Österreichische Militärpatronen, Band 1“, (Rakouské vojenské náboje, díl 1)  Wien 
1996, ISBN 3-901208-17-8, str. 75-77 (německy) 

Foto:  HORÁK  ZDENĚK – č. 3 a 4 
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 (42-2013) Krabička na brokové náboje s potiskem puškařské firmy  
          L.  Garlo, Prostějov 

MARTIN  HÁLEK 

Získal jsem krabičku na 10  brokových nábojů ráže 20 x 65, bohužel však již prázdnou. Je 
kartonová cihlově červené barvy, rozměrů 91 x 64 x 36 mm. Náboje byly v krabičce umístěny ve dvou 

řadách. Potisk je černý, na přední straně 
: L. GARLO  závod puškařský pro 
moderní a precisní střelné zbraně 
V Prostějově, Morava.  Na zadní straně:   
10 kusů loveckých nábojů Prach B. 
(zřejmě bezdýmný) Brok čís. 10 (ø 3,5 
mm). 

O této puškařské firmě jsme 
neměli žádné informace, ve Stráži 
myslivosti nikdy neinzerovala. Až 
v únoru 1949 se objevil inzerát „ J. 
Tomaňa nár. spr. fy L. Garlo“. To 
signalizovalo, že v případě puškaře Garla 
se jednalo o Němce, který snad byl 
odsunut a na jeho firmu (živnost) byla 
uvalena národní správa. V dokumentaci 
se podařilo dohledat, že v internačním 
táboře Vrahovice (V od Prostějova) se 
k 15.10.1945 nacházeli 3 členové této 
rodiny. Byl to Leoš Garlo, nar. 
10.10.1870 v  Ržešově, bydliště 
Prostějov, Krátká 9, penzista. Dále Leo 
Garlo, nar. 28.8.1898 v Praze, bytem 
Prostějov, Vodní 27, puškař, příslušník 
jednotek SS a jeho manželka Marie 
Garlová, nar.13.10.1899, bytem tamtéž, 
v domácnosti. Nikdo z nich není uveden 
v seznamu odsunutých. Z internace se 
mohli dostat také jejich osvobozením a 
propuštěním (což alespoň u Leo Garla 

nepřichází  v úvahu) a nebo předáním soudu. Jaký byl jejich osud jsme již nezjistili, asi ani nemá smysl 
po tom pátrat. 

Kdy v Prostějově Leoš Garlo začal působit zatím 
nevíme, ani kdy předal živnost svému synu Leo Garlovi. Ten 
ukončil svou činnost v r.1945. Ukázalo se, že po stránce 
kvality puškařské práce měli dobré jméno. V poslední době 
se prodával jednak troják signovaný Leoš Garlo v Prostějově 
a 2 kulobrokové kozlice signované L. Garlo, Prostějov. 

Pokud se jedná o krabičku na brokové náboje, musela pocházet z meziválečného období. Za 
války by zcela jistě nebyla v češtině.                                                                                  Foto: HÁLEK  MARTIN 
 

  



Společnost pro studium nábojů                                                                      Časopis č. 3/2013 
Česká republika                                                                                                               Str. 25 
 

 (43- 2013)  Jateční náboj 7,8 mm firmy G. Roth 
Doplnění článku č.18-2012 z časopisu č.2/2012 

Na  srazu společnosti ve Štokách (jaro 2012) se objevila zajímavá krabička jatečních nábojů se 
zinkovou střelou ráže 7,8 x 23 (R) firmy Georg Roth, Vídeň a Bratislava, z období ještě před I. 
světovou válkou nebo během ní. Na krabičce je modro-fialovou razítkovou barvou vyznačeno 
609/578. 609 je katalogové číslo fy. Roth pro nábojnici náboje 8 mm srbský Nagant, číslo 578 je 
číslem střely (náboj 8mm srbský Nagant má střelu plášťovou č.991). Rozměry nábojnice tohoto 
jatečního náboje jsou zcela shodné s nábojnicí pro srbský armádní revolver vz. 1899, nebyla na ní 
provedena žádná změna, a přitom jsou rovněž shodné s rozměry jatečního náboje 7,8 x 23 (R) 
vyráběného fy. Sellier & Bellot. Značení dna nábojnice je obvyklé značení dna civilních nábojů fy. G. 
Roth. Zda byly použity nábojnice revolverového náboje ze zásoby nebo byly vyrobeny na původních 
lisovacích nástrojích je otázkou. Střela je ovšem zinková, bez drážek. 

     Obr.1 –  náboj zvětšený 1,5 krát 
     Celková hmotnost 9,44 g 
     Celková délka  32,55 mm 
     Střela zinková (Zn), bez drážek, silně voskovaná 
     Značení dna nábojnice  /*/GR /*/*  
     Zápalka systému Berdan, mosazná plochá, ø 4,5 mm 
     Prach bezdýmný 
 
     Rozměry naměřené na vzorku: 

Obr. 2 – 4  Krabička 
Krabička jednořadá na 10 nábojů, u fy. G. Roth obvyklá 
pro revolverové náboje. Rozměry krabičky 110,6 x 38,0    
x 10,5 mm. Vyrobena z  nebarveného hnědavého    
kartonu. 
Tisk razítkem modro-fialovou barvou 609/578. 608 je  
katalogové číslo nábojnice náboje 8mm srbský Nagant u 
fy. G. Roth, číslo 578 je číslo katalogové střely (dosud 
jsme se s ním nesetkali). 

 

 

Foto:   DEINGRUBER PETR MGR. 

 

 
  

  

Vpravo: Nástražné zařízení německé meziválečné 
výroby prodávané tehdy i na našem území. Použí- 
val  se v něm zkrácený brokový náboj ráže 16, buď 
bez  střely (jen s akustickou funkcí)  nebo  s broko- 
vou náplní. Rovněž bylo dodáváno v ráži 20. 
Foto:  SOLDÁN  FRANTIŠEK 

R L3 L6 ø R1 ø P1 ø H2 ø G1 

1,65 22,71 35,1 10,25 9,09 8,28 7,99 
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(44-2013) Krabička nábojů 7,65 Browning firmy Sellier & Bellot  
          označená LOADED IN MEXICO 

Na pohled běžná krabička 
firmy Sellier & Bellot s 25 náboji 
ráže 7,65 mm Browning vyrobená 
v roce 1957. Podíváme-li se na 
spodní   světlou stranu krabičky, 
je zde ale vytištěno LOADED  IN 
MEXICO, černě přetištěné. 
Náboje samozřejmě nebyly 
laborovány v  Mexiku, ale ve 
Vlašimi.  

Jedná se o dodávku 
bývalému SNB nebo ČSLA, kde 
byla využita krabička původně 
určená na export do Mexika, 
která z nějakého důvodu zůstala  
na skladě.  

 Náboje se neliší od standardního provedení dodávaného pro tuzemsko – civilní trh, SNB i 
ČSLA -  ani provedením, ani značením dna nábojnice. Jsou laborovány střelou s ocelovým tombakem 
plátovaným pláštěm, zápalkou ø 4,5 mm systém Berdan, celou lakovanou červeně.  Zcela standardní 
je také značení dna nábojnice – na 12-té hod. SBP, na 9-té a 3-tí hod. značky Neroxin a na 6-té hod. 
7,65 (u této ráže zavedeno r.1961). Na vlastních nábojích jsme tedy nenašli žádnou odlišnost proti 
standardním nábojům dodávaným na tuzemský trh. Také krabička o rozměrech 48 x 48 x 26,6 mm se 
liší pouze tiskem na spodní straně.    

 
 
 
 

 
         
 TP=Technické podmínky, VD= Velitelství dělostřelectva 

                  57=ŕok 1957 
Za informace děkujeme panu  Ing.   Václavu  Malimánkovi a panu  Ing. Jindřichu Hýkelovi. 
Foto: BADALÍK  VLADISLAV ING. 
                                                                   
   
  

 

 

 

Zajímavé „přechodné“ značení   dna  německého  vojenského náboje     
7,92  x  57    firmy     Metallwerk     Silberhütte,      St.        Andreasberg   
hhw  2 41 . Dno  ocelové  fosfátované  a  lakované    nábojnice   je  zde  
členěno 3 x 120o  a  zcela  chybí materiálový znak.  Toto   provedení  je  
známo   jen  u  několika   sérií,  před zavedením  materiálového  znaku  
St.                                                                          Foto:  KREJČÍ  JAROSLAV  ING. 
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(45-2013) Kulový náboj .475 Turnbull 

Náboj .475 Turnbull je puškařský (proprietální) 
náboj, který konstruoval Dough Turnbull, majitel firmy 
Turnbull Manufacturing Co., Bloomfield, stát New Jersey, 
USA. Tato firma se zabývá především restaurováním a 
opravami zbraní. Tento náboj určený k lovu těžké tropické 
zvěře konstruoval pro opakovačky Winchester M1886, tj. 
klasické opakovačky Winchester s pákou na lučíku (lever 
action), s delším závěrovým systémem pro delší výkonnější 
lovecké náboje. Opakovačky Winchester M1886 adaptuje 
pro tento náboj výměnou hlavně nebo převrtáním hlavně. 
Tento náboj již existuje asi 10 let, na webových stránkách jej 
stále uvádí jako nový. 

Náboj .475 Turnbull má délku nábojnice L3 2,2“ tj. 55,9 mm  a celkovou délku náboje L6 do 
2,78“ tj. 70,6 mm. Firma Turnbull dodává nábojnice vyráběné firmami Jamiesson, Grizzly nebo 

Corbon. Některé jsou značeny výrobcem 
nábojnic, některé jen ráží náboje. Firma má na 
webu i laborační tabulky pro náplň plnou i 
sníženou, balistické hodnoty jsou však 
převážně uvedeny jen úsťové. 

Doporučeno je používání střel o hmotnosti 350 grainů (22,7 g) až 500 grainů 
(32,5 g). Úsťová energie střely činí při plné náplni 5448 až 5703 J. je to hodnota 
úctyhodná, mezi náboji na tropickou zvěř však k nejvyšším nepatří. 
Nábojnice vyobrazeného náboje byla vyrobena  fy. Jamison  International  Ltd., 
Mayer ave, Sturgis, stát South Dakota, USA. Dno je značeno JAMISON 476 
TURNBULL. Zápalka má ø  5,3 a je systému  Boxer.Rozměry naměřené na 
vzorku jsou v  následující tabulce: 

                                    
 
 
Základní  balistické parametry při plné náplni: 
Při  laboraci stře-
ly  400 grs plnou 
náplní  a  nastře-
lení na 100 jardů 
činí pokles dráhy 
na    200    jardů 
20,3 cm a na 300 
jardů 76,2 cm. 

S odstupem několika let po náboji .475 
Turnbull zkonstruoval Dough Turnbull náboj .470 
Turnbull, který je kratší a je určen pro opakovačku  
Marlin  M1895, rovněž systému lever action. Zde musel být náboj kratší, podle délky závěrového 
systému této zbraně. Délka nábojnice L3 je 2,05“ tj. 52,07 mm a celková délka náboje 2,55“ tj. 64,8 
mm. Jde tedy o kratší verzi předchozího náboje. Hmotnost střel  činí 350 až 450 grainů, úsťová 
rychlost střely V0 činí 526 až 610 m.s-1, úsťová energie střely E0 pak činí 4039 až 4223 J.  
Podklady: www.turnbullrestoration.com 

Foto náboje: BADALÍK  VLADISLAV  ING. 

R L1 L2 L3 L6 ø R1 ø P1 ø P2 ø H1 ø H2 ø G1 

1,72 43,6 44,5 55,8 71,9 15,3 13,83 13,58 12,57 12,54 11,95 

Hmotnost 
střely 

Rychlost 
V0   

v  m.s-1 

Energie 
E0  
v J  grs g 

350 22,7 701 5577 

400 26,0 655 5577 

450 29,2 625 5703 

500 32,5 579 5448 
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 (46-2013)  Náboj 7,5 x 54 vyrobený v Kambodži  v  muničce    
     vybudované Československem 

Pan Ing. Jaroslav Krejčí nám poslal fotografie náboje 7,5x54 (MAS, francouzský) se značením 
dna pouze ráží – 7,5 mm. Náboj má mosaznou nábojnici, střelu s tombakovým (nemagnetickým) 
pláštěm a olověným jádrem. Zápalka je systému Berdan, průměr 5,5 mm, se dvěma zátravkami, 
mosazným černěným kalíškem a je v lůžku zápalky fixována šestibodovým přelisováním. Spáry kolem 

zápalky a ústí nábojnice jsou zalakovány 
červeně obarveným transparentním lakem. 
To vše velmi připomíná technologie 
používané ve Vlašimi. 
Celková délka náboje  L6  -  71,05 mm 
Hmotnost  náboje   36,6 g 
Průměr  střely   G1   -  7,83 mm 

Náboj byl vyroben v Kambodži  muničkou ve Stung Chral,  před ovládnutím Kambodži Rudými 
Khméry. Byla činná jen  krátkou dobu, podle práce pana Labbetta  zahájila produkci v r.1969 a 
ukončila ji v r.1970. Hogg ve své práci ale uvádí, že jsou známy náboje 9 mm Para s vyraženým 
posledním dvojčíslím letopočtu 1965. Tyto náboje však nemohou být vyrobeny  ve Stung Chral, 
protože v té době ještě nezačala výstavba muničky. 

Pro nás je jistě velmi zajímavé, že výrobu zde zavedlo Československo, konkrétně specialisté 
z firmy Sellier & Bellot ve Vlašimi. Některé komponenty jako zápalky a prach byly údajně dodávány 
přímo z Československa. Je známa výroba nábojů 7,5x54 MAS, 9 mm Para a .30-06.  Značeny byly 
pouze ráží, nikoliv výrobcem.  

Tak, jako již mnohokrát předtím, nám ochotně poskytl autentické informace pan Ing.  Jindřich 
Hýkel. Výstavba muničky v Kambodži byla ukončena koncem roku 1969. Zahájena byla 2-3 roky před 
tím. Náboje nebo nábojnice začala vyrábět koncem roku 1968 nebo v roce 1969. Není tedy možné, 
aby vyrobila náboje 9 mm Para v roce 1965. Není však vyloučeno, že tyto náboje byly vyrobeny ve 
Vlašimi, stejně jako pistolové  náboje 7,65 mm francouzský dlouhý (bez jakéhokoliv značení) určené 
rovněž pro Kambodžu. Vedoucím výstavby muničky v Kambodži byl pan Milan Kohout, vedoucí 
projekce firmy Sellier & Bellot. Všichni účastníci akce v Kambodži dnes již nežijí, pan Kohout zemřel 
poměrně brzy po ukončení této akce. 

Za laskavé poskytnutí informací děkujeme panu Ing. Jindřichu Hýkelovi. 

Informace: 
LABBETT  PETER : Military Small Arms Ammunition of the World,1945-1980, (Vojenská munice pro ruční 
palné zbraně světa,1945-1980), ISBN 0-85368-294-1, 1980, str. 53 , anglicky 
HOGG  IAN  V. : Jane´s Directory of Military Small Arms Ammunition, (Přehled vojenské munice pro 
ruční palné zbraně), ISBN O 7106 0331 2, 1985, str. 103, anglicky                      Foto: KREJČÍ JAROSLAV ING. 
 

 (47-2013)  9,6 x 16 (R) jateční vyrobený  firmou METALLVERKEN 
Doplnění článku 18-2012 „Jateční náboje se střelou zahraniční výroby“ 

9 x16  METALLVERKEN 
Výrobek švédské firmy Svenska Metallverken, AB, Vasteras 
Tato firma se v  r.1965 stala součástí firmy Norma Projektilfabrik, 
Amotfors.  
Celková délka náboje L6  29,6 mm, délka nábojnice L3 17,0 mm 
Střela zinková (Zn) se dvěma drážkami 
Zápalka lakovaná bíle. Značení dna METALLWERKEN  9.60 
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 (48-2013) Doplnění článku 29-2012 „Náboje československé poválečné    
          výroby pro německý letecký kulomet MG-131“ 

Jako první munice (myšleno po skončení války) byla již v květnu 1947 zhotovena ověřovací 
série prvních 818 kusů nábojů 13 mm pro MG-131 *). Na tuto munici však nebyly připraveny výkresy 
a proto do konce roku bylo smontováno jen 4.480 nábojů, z toho 1.579 náhradních, 2.062 ks 
průbojných, 300 trhavých a 499 zápalných. 

V roce 1948 již v plném rozsahu vypukla “studená válka“. Proto se rychle rozvinula 
velkosériová výroba munice ráže 13 mm (MG 131) a 20 mm (MG151/20). Náboje 13 mm byly 
vyrobeny v následujících počtech a druzích: 

Druh náboje Rok 1948 Rok 1949 

Trhavý (T13) 617.858 1,030.000 

Průbojný (P13) 50.518 1,120.000 

Náhradní (N13) 100.715 70.000 

Zápalný (Z13) 3.681 190.000 

Celkem 772.772 2,410.000 

*) PAZVS, kartony 168/150 a 42/56 

Informace: 
PÍSKOVSKÝ  PETR ,  ORSÁG  MILAN : Zbrojovka Vsetín, 50 let závodu 1937 – 1987, Vsetín, 1986, str.335 a 
                 str. 389 
 
 
 
 

(49-2013) KRIEGSPATRONE  z Hirtenberger Patronenfabrik 
Doplnění článku 06-2012 Rakousko – uherské a německé brokové náboje z   I. světové války 

Pan Martin Hálek 
doplnil uvedený článek o 
fotografie dalšího válečného 
náboje ráže 16/65 vyrobeného 
firmou  Hirtenberger 
Patronenfabrik, Hirteberg, 
Rakousko. Jedná se o kvalitní 
náboj určený pro brokové 
automaty, které byly náročné 
na kvalitu střeliva. Papír těla 
nábojnice je hnědý s černým 
potiskem: 
             Prima  Gasdichte 
              JAGDPATRONE       HP 

            Specialzündung 
          FÜR   AUTOMATEN 
Na krytce (uzavírce) je nad 

čarou  hmotnost bezdýmného prachu 2,25 g a pod čarou číslo broků 8 (ø 3 ½ mm).  

Foto:  HÁLEK MARTIN 
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(50-2013)  Krabičky nábojů .380 Short a .380 Long firmy Sellier & 
  Bellot  z počátku 20. století 

 

.380 Rev. (Short) 

Krabička s  25 
náboji ráže .380 (9 mm) 
ze sbírky pana Jana  
Petržílka. Vyrobeno 
firmou Sellier & Bellot 
pravděpodobně ve dva-
cátých letech 20. stol.  

Rozměry 52 x 52 x 31,4 mm. Vyrobena z kartonu, přelepena zelenavou etiketou v češtině. Dno nábojů 
značeno  / * / 380 / * / SB . Signatura výrobce SB je na 6-té hodině. 

 

.380 Long (revolver 
a puška) 

Krabička s  25 
náboji ráže .380 Long 
(.380 Long Rifle) ze sbírky 
pana Jana Petržílka. 
Vyrobeno firmou Sellier 
& Bellot v prvním desí-

tiletí   20. stol. Rozměry krabičky 52 x 52 x 38 mm. Je vyrobena z hnědého kartonu a přelepena 
zelenavou etiketou v černým potiskem v češtině. Dno nábojů je značeno  / * / 380 / * / SB v kruhu . 
Zápalka je značena stylizovanou podkovou, která byla užívána někdy po roce 1900 do I. světové války. 
Signatura výrobce SB je na 6 –té hod. 

Foto:  HORÁK  ZDENĚK 

 

 

 (51-2013)  Jak  skutečně  vypadala  nábojka  .22 SUPER  LOUD 
Doplnění článku 31-2013 „Startovací nábojky Sellier & Bellot pro firmu  EIG  CUTLERY  INC.“ 

V minulém čísle časopisu naší společnosti jsme ve výše uvedeném článku ukázali a popsali 
krabičky pro startovací nábojky SUPER LOUD pro floridskou firmu EIG CUTLERY INC., vyráběné před 
léty firmou Sellier & Bellot.  Vzhled a konstrukci nábojek jsme neznali, neboť krabičky byly nalezeny 
buď prázdné nebo následně využité pro nábojky pro vstřelovače. Již tehdy jsme předpokládali, že 
nábojky byly rozměrnější než běžné nábojky .22 Start, poněvadž ty by v daném množství vyplnily 
krabičku jen z jedné třetiny. Záležitost se podařilo rychle objasnit. 
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Již na jarním srazu ve Štokách se objevila tato krabička plná a dosud neotevřená. Zalepena 
byla průhlednou páskou (Isolepou) s natisknutými ochrannými známkami SB. Nábojka má nábojničku 
mosaznou a standardně značenou jako pro vnitřní trh, v délce pro náboj .22 Short. Je laborovaná 
černým prachem a uzavřena zalemováním okraje nábojnice přes bílou papírovou krytku (ucpávku). 

Délka nábojky 11,0 – 11,1 mm 
Hmotnost nábojky   0,86 – 0,87 g 
Na  obrázku  zvětšeno 3x 
 
Řada z nás tyto nábojky ve svých sbírkách měla, 

aniž by znala jejich určení.  V menších krabičkách označených EXTRA  LOUD  ale  byly samozřejmě 
nábojky .22 Start stejného provedení jako nábojky   Start dodávané na tuzemský trh. 

Obrázek z USB mikroskopu:   BADALÍK  VLADISLAV ING. 

 

ODBORNÁ     LITERATURA 

Ing. Jiří  Fencl: Slavní českoslo-
venští zbraňaři, Mladá fronta, kvě-

ten 2013, IBSN  978-80-204-2421-1. 
320 stran, přes 400 obrázků, pevné 
desky. 

Člen Společnosti pro studium nábojů, 
pan Ing. Jiří Fencl vydal nyní velmi 
zajímavou knihu, ve které  zpracoval 
souborně informace o životě a díle 
československých tvůrců ručních 
palných zbraní, také však tvůrců nábojů 
nejen pro ruční palné zbraně. Značná 
část těchto informací dosud nebyla 
publikovaná. Významně tím doplnil 
znalosti o slavných konstruktérech, 
technolozích atd., kteří přispěli 
k někdejšímu věhlasu československých 
zbraní. Uvedeni jsou Jiří Čermák, Ing. 
Alois Farlík, Antonín Foral, Otakar 
Galaš, Alois Hanton. Ing. Jaroslav 
Holeček, Emanuel Holek starší i mladší, 
Ing. František Holek, Václav Holek, 
Josef a František Koučtí, Jan a Jaroslav 
Kratochvílové, Ing. Jeronym Kynčl, 
František Myška, Augustin Nečas, Ing. 
Bohuslav Novotný, Ing. Miloslav Rolčík, 
Ing. Miroslav Rybář, Adolf Sýkora, Alois 

Tomiška a Ing. Anatol Zaljubovský. Pro zájemce o tento obor je to kniha velmi  zajímavá a přínosná. 
Pokud jde o konstrukci nábojů, najdeme informace především u Ing. Aloise Farlíka a  Ing. Františka 
Holka. Kniha je bohatě vybavena fotografiemi z nichž nemalá část nebyla ještě publikována. Cena 
knihy činí cca 360 Kč. 
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(52-2013)  Jednotná střela pro brokovnice Witzleben Model A 

Originální krabička na 25 kusů 
jednotných střel von Witzlebena cal. 
16, novější Model později označovaný 
A, patentovaný V Německu 9.7.1897 
pod číslem 96.460. Krabička je ze 
silného hnědavého kartonu s  bočními 
hranami zpevněnými železnými 
lištami. Rozměry 93 x 93 x 40  mm. 

Potisk černý, zřejmý z fotografie. 
Volný překlad: 25 kusů originálních 
Witzlebenových střel pro brokové 
hlavně, Ráže 16. Model A.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Střely mají hmotnost 32,0 g, celkovou délku 40,8 – 42,0 mm. Olověná hlavice je soustružená, má ø 
15,6 mm a délku 11,7 – 12,6 mm. Dřevěný stabilizátor má ø 16,8 – 17,0 mm. Jedná se o Witzlebe-
novu  střelu modernizovanou v roce 1897, Model A, dlouhé provedení, určenou pro zahrdlené 
(čokované) brokové hlavně. Toto provedení také bývá v katalozích  někdy také uváděno  jako Model 
1906. Má masivní olověnou (Pb) hlavici  z níž v zadní části vystupuje trn, na němž je upevněn 
dřevěný, podélně rýhovaný stabilizátor. Dřevěný stabilizátor je značen na jeho zadní (dnové části) 
červeno-fialovým razítkem „Original Witzleben Geschosse Cal. 16.“ v kruhu (dosti excentricky 
naraženém). 

Foto:  KOMÍN  OLDŘICH z vlastní sbírky 
 


