
Bezolovnaté broky 
 
Světová a česká legislativa v této oblasti 
 

Obecný požadavek náhrady olova jako materiálu ve všech oblastech lidského života 
s cílem eliminace škodlivého vlivu na životní prostředí a člověka samotného je 
nejenom diskutován, ale i realizován již mnoho let. V oblasti loveckého a sportovního 
střelectví je to vliv a působení olověných broků laborovaných jako hromadná střela v 
nábojích do brokovnic, což následně způsobuje shromažďování velkého množství 
olověného odpadu na dopadištích sportovních střelnic, zamořování především 
vodních ploch a také vědecky prokázaný, smrtící vliv působení olova v zažívacím 
traktu vodních ptáků po požití vystřelených broků.  
Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti je v ustanovení § 45 odst. 1 písm. w) 
zcela jednoznačně uvedeno, že s účinností ode dne 31. prosince 2010 se zakazuje 
používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva. Zákonodárci vycházeli 
z Bernské konvence (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně 
žijících živočichů a přírodních stanovišť), kterou ČR podepsala dne 8. října 1997 a 
které předcházelo doporučení Stálého výboru Bernské konvence ze dne 5. prosince 
1991 o užívání netoxických broků na mokřadech. Za rozhodující však lze považovat 
Haagskou dohodu z 15. srpna 1995, ke které ČR přistoupila dne 1. září 2006. 
V článku 4.1.4 této dohody se mimo jiné uvádí, že smluvní strany postupně omezí 
používání toxického střeliva obsahující olovo a to až do jeho úplného zákazu při lovu 
na mokřadech.  
Prakticky to znamená, že od 1. ledna 2011 lze lovit pouze netoxickými 
(bezolovnatými) broky následující vodní ptactvo: husa polní, husa běločelá, husa 
velká, kopřivka obecná, čírka obecná a modrá, kachna divoká, lžičák pestrý, polák 
velký, polák chocholačka a lyska černá. 
 
První zkušenosti při střelbě s bezolovnatými broky 

Účinek jednotlivého broku v cíli závisí především na jeho dopadové energii, 
respektive na energetickém zatížení průřezu broku při nárazu na cíl. Dopadová 
energie broku je závislá na jeho hmotnosti a na druhé mocnině dopadové rychlosti. 
Hmotnost broku závisí na měrné hmotnosti použitého materiálu a na velikosti broku. 
U ocelových broků je měrná hmotnost ve srovnání s broky olověnými o 29,2 % 
menší. Úbytek dopadové energie je možné vyrovnat buď zvětšením broku, nebo 
zvýšením rychlosti. Zvýšení rychlosti však doprovází značné zvyšování tlaku ve 
zbrani při výstřelu, a je tedy zásadně limitováno konstrukcí a stavem zbraně. 
Pro smrtící účinek brokové rány na drobnou zvěř je nutný zásah tří až pěti broků 
s dostatečnou průbojností. Volíme-li však s ohledem na balistické požadavky broky 
větší, je jich při stejné navážce v náboji podstatně méně. Na stejnou vzdálenost je 
tudíž počet broků, které zasáhnou stejný cíl, znatelně menší. 
Problém menšího počtu broků při stejné navážce lze řešit dvěma cestami: 

a) při použití standardní laborace nezvyšující nepřípustně tlak (u ráže 12 zpravidla 28 až 
32 g) zkrátit dálku účinné střelby o čtvrtinu (také se udává o 7 až 14 m). 

b) použít větší navážku brokové náplně tak, aby byl dosažen potřebný počet broků. 
Takové laborace nelze však užívat v běžných zbraních.  

 

 



Zkušenosti z USA            

Vypovídající jsou výsledky rozsáhlých pokusů s ocelovými broky provedené v 70. a 80. 
letech v USA. Více než 1000 lovců při něm vystřelilo na vodní pernatou zvěř celkem 16 641 
ran, z toho přibližně polovinu náboji s ocelovými broky. Při tak rozsáhlém statistickém 
souboru je výsledek zřejmý a statisticky významný. 

Materiál broků a vzdálenost 
střelby 

Počet 
ran 

Uloveno                                               Postřeleno  

kusy % kusy % 

Ocelové, do 32 metrů 4348 728 16,7 269 6,2 

Ocelové, nad 32 metrů 4267 258 6,0 167 3,9 

Olověné, do 32 metrů 4035 878 21,7 188 4,7 

Olověné, nad 32 metrů 3988 364 9,4 178 4,5 

Ocelové celkem 8615 986 11,5 436 5,1 

Olověné celkem 8026 1242 15,5 366 4,6 

 

Zkušenosti z Dánska                        

Podle informací z Dánska podcenila řada myslivců při zavádění nábojů s bezolovnatými 
broky nebezpečí a přes varování použila tyto náboje ve starších zbraních s tenkostěnnými 
hlavněmi, popř. ve zbraních v horším technickém stavu; některé zbraně měly nevhodný tvar 
přechodového kužele nebo se používaly zbraně s plným zahrdlením. Často tak musely být 
vyřazeny velmi kvalitní a hodnotné zbraně. 

Co je potřeba respektovat 
Používání neolověných broků má svá specifika, k nimž musí myslivci přihlížet. 
V následujících řádcích rekapitulujeme fakta týkající se střelby náboji s bezolovnatými broky. 

� nelze použít starší zbraně v horším technickém stavu nebo se slabostěnnými 
hlavněmi, extrémním zahrdlením, slabé v přechodovém kuželu, apod., 

� pro zbraně v dobrém technickém stavu určené pro střelbu náboji s olověnými broky 
lze použít jen standardní laborace, 

� zvýšené laborace nábojů lze použít pouze v dostatečně pevných zbraních, které 
prošly zvýšenou zkouškou pro náboje s bezolovnatými broky a jsou označeny 
zkušební značkou ve tvaru lilie. Pokud mají broky větší průměr než 4,0 mm, musí mít 
hlavně zahrdlení menší než 0,5 mm, 

� speciální náboje o délce nábojnice 89 mm lze použít jen ve speciálních brokovnicích 
vyrobených pro tuto ráži, 

� je třeba počítat s tím, že se přibližně o čtvrtinu zkracuje účinný dostřel. Při střelbě do 
vzdálenosti 25 m a volbě přiměřeně větších broků je účinek v cíli srovnatelný s broky 
olověnými, 

� z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti je nutné počítat se zvýšenou tendencí 
odrazu. 



Mezinárodní norma pro bezolovnaté broky – C.I.P          

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) se prakticky od 
roku 1990 zabývá stanovením  

a) technických požadavků na brokové střelivo s bezolovnatými broky a na zbraně 
určených pro toto střelivo,  

b) metod pro zjišťování jednotlivých parametrů těchto nábojů pro různé ráže a 
c) způsobem ověření zbraní určených pro střelbu náboji s bezolovnatými broky. 

Musely být vystřeleny desítky tisíc nábojů, aby byla zajištěna 100% bezpečnost 
uživatelů a to nejen v různých klimatických podmínkách (+500C, -400C, 100% 
vlhkost, apod.), ale i v různých typech brokových zbraní. C.I.P. postupně na svých 
plenárních zasedáních přijímala jednotlivá usnesení, nejprve pro ráži 12, která se 
časem rozšířila o ráže 10, 16 a 20. Rovněž se několikrát změnil název těchto broků 
způsobený technickým pokrokem v použití nových technologií výroby broků – od 
původního názvu „billes d‘acier“ (ocelové broky) až po současný název „grenailles 
sans plomb“ (bezolovnaté broky).  
 

C.I.P.: Závazný předpis pro použití nábojů s bezolovnatými broky ve 
zbraních s hladkým vývrtem 

 
Typy bezolovnatých broků: Bezolovnaté broky mohou být homogenní (kov nebo 
slitina) a charakterizovány zkouškou tvrdosti v jádru metodou Vickers nebo 
heterogenní (sloučenina kovového prachu + pojiva). Dělí se na čtyři různé typy: 
 
1 : Typ A – Homogenní bezolovnaté broky s tvrdostí menší nebo rovnou 40 HV1; 
náboje nabíjené tímto druhem broků se kontrolují jako náboje s olověnými broky.  
2 : Typ B - Homogenní bezolovnaté broky s tvrdostí větší 40 HV1, ale menší nebo 
rovnou 110 HV1 (s jednotlivými hodnotami menšími nebo rovnými 125 HV1); náboje 
nabíjené tímto druhem broků se kontrolují jako náboje s ocelovými broky.  
3 : Typ C - Heterogenní bezolovnaté broky s deformací menší nebo rovnou 45 %; 
náboje nabíjené tímto druhem broků se kontrolují jako náboje s ocelovými broky. 
Náboje nelze nabíjet heterogenními broky, které vykazují deformaci nižší než ocelové 
broky stejného průměru. 
4 : Typ D - Heterogenní bezolovnaté broky s deformací větší než 45 %; náboje 
nabíjené tímto druhem broků se kontrolují jako náboje s olověnými broky. 
 
V případě, že bezolovnaté broky nelze jasně klasifikovat jako homogenní nebo 
heterogenní a zařadit je do jedné ze čtyř výše definovaných skupin na základě 
charakterizačních zkoušek, může zkušebna požádat výrobce, aby provedl zkoušky 
na zbrani a přitom stanovil specifikace nabíjených nábojů: rychlost + hybnost. 
 
Bezolovnaté broky typů B a C používané ve spotřebních nábojích musí mít u: 

• nábojů ráže 12 průměr rovný nebo nižší než 3,25 mm, 
• nábojů ráže 16 průměr rovný nebo nižší než 3,00 mm, 
• nábojů ráže 20 průměr rovný nebo nižší než 3,00 mm. 

 
 
 
 
 



Upozornění 
 

• V případě bezolovnatých broků typu A a D se budou takto nabíjené náboje 
kontrolovat jako náboje s olověnými broky. 

• U všech nábojů s bezolovnatými broky musí být na plášti náboje vyražena 
výrobní značka označující charakter hlavního materiálu broků. 

• Dodatečný nápis označující detailní složení a typ broků musí být vyznačen na 
spotřebním balení nábojů nabíjených každým typem bezolovnatých broků. 
Tyto nápisy mohou být uvedeny v jednom z jazyků používaných členskými 
zeměmi C.I.P. 

• V případě nábojů nabíjených broky typu B a C musí být uveden na balení 
tento nápis: Při střelbě s náboji s bezolovnatými broky dávejte pozor na odrazy 
broků.  

• Vyvarujte se střelby na tuhý a tvrdý povrch. 
 

Ráže 12 x 70 :  

� náboje s průměry broků do 3,25 mm včetně lze používat ve všech 

zbraních, které byly úředně přezkoušeny a bez ohledu na velikost 

zahrdlení hlavně, 

� náboje s většími průměry broků jak 3,25 mm nebo s označením 

„vysokovýkonné“(Haute Performance, Magnum) je dovoleno používat 

pouze ve zbraních označených zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo 

„BILLES D' ACIER“,  

� náboje s broky o průměrech větších jak 4,0 mm je povoleno používat ve 

zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm a ve zbraních 

označených zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“. 

Ráže 12 x 76, 12 x 89 a 10 x 89 :  

� při použití nábojů s jakýmkoliv průměrem broků musí být zbraně vždy 

označeny zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“,  

� náboje s broky o průměrech větších jak 4,0 mm je povoleno používat ve 

zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm a ve zbraních 

označených zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“.  

Ráže 16 a 20 :  

� náboje s průměry broků do 3,00 mm včetně lze používat ve všech 

zbraních, které byly úředně přezkoušeny a bez ohledu na velikost 

zahrdlení hlavně, 

� náboje s většími průměry broků jak 3,00 mm nebo s označením 

„vysokovýkonné“  (Haute Performance, Magnum, 20/76) je dovoleno 

používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou „STEEL 

SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“,  



� náboje s  broky o průměrech větších jak 3,25 mm je povoleno používat 

ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm a ve zbraních 

označených zkušební značkou „STEEL SHOT“ nebo „BILLES D' ACIER“.  

 

Ověřování zbraní určených pro střelbu nábojů nabíjených bezolovnatými 

broky.  

Z každé hlavně se vystřelí 3 zkušební náboje nabíjené ocelovými broky s průměrem 
4,6 mm u nábojů ráže 12 nebo s průměrem 3,8 mm u nábojů ráže 20 a s tvrdostí 
mezi 80 a 110 HV1. 

Každý zkušební náboj musí současně vyvinout střední hodnotu maximálního tlaku 
alespoň 132 MPa (1320 bar) na 1. tlakoměru a 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru 
s požadovanou hybností podle ráže. 

Zbraně s hladkým vývrtem jsou kromě obvyklých zkušebních značek pro brokovnice 
navíc označeny zkušební značkou potvrzující možnost používat ve zbrani 
vysokovýkonné náboje s bezolovnatými broky, dále identifikační značkou zkušebny, 
která ověření provedla a posledním dvojčíslím roku zkoušky:  
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