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Používané střelivo do brokovnice 
s hromadnou střelou a malými 
broky nevyhovovalo z  několika 

důvodů. Jemné broky se často odrážely 
a po průstřelu vnikaly do vnitřních částí, 
kde měly zraňující účinek. Jednotná 
střela typu slug a  S-ball způsobovala 
průstřely dveří a  zranění osob uvnitř 
objektu. Další z  nežádoucích efektů 
bylo, že při střelbě z brokovnice musel 
střelec mít zbraň zapřenou v  rameni, 
aby zvládl zpětný ráz, což ho dostávalo 
při střelbě do nebezpečné pozice za 
dveřmi, které mohl případný pachatel 
kdykoliv prostřelit a zasáhnout přísluš-
níka ozbrojených složek.

Firma Sellier & Bellot uvedla na trh 
Vyrážecí náboj speciál (VNS) ráže 12x70, 
který byl určen k  nasazení výhradně 
u ozbrojených složek. Náboj splnil vět-
šinu požadavků, i když jeho užívání není 
příliš časté. Jednotnou střelu náboje 
tvoří plastická hmota s  kovovým pl-
nidlem, která se po nárazu deformuje 

Ozbrojené složky v rámci modernizace taktických postupů při násilných vstupech do 
objektů požadovaly speciální střelivo, které by jim umožnilo rychle a účelně překonat 
překážku vstupu: uzamčené dveře. Zásadní požadavek byl, aby při použití střeliva 
nehrozilo zásadní zranění osobám nacházejícím se uvnitř objektu. 

tak, že se minimalizují rizika zranění. 
Přesto je při použití nezbytné používat 
ochranné prostředky, a to zejména očí 
a obličeje. VNS je určen k použití pře-
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Střelivo

devším v samonabíjecích brokovnicích. 
Lze jej ale použít i v opakovacích bro-
kovnicích ráže 12 zavedených v ozbro-
jených složkách. 

Střelba Vyrážecím nábojem speciál 
je vedena především na část dveří, 
kde jsou ukotveny závěsy. Při střelbě 
je u běžných dveří po výstřelu odkryta 
část ukotvení závěsu (pantu). Střelba 
se vede ve směru od horních závěsů 
ke spodním. Zpravidla postačí dva až 
tři výstřely na jeden závěs. U běžných 
dveří se třemi závěsy většinou postaču-
je střelba na horní dva a poté vylomení 
dveří směrem dolů. Ale vždy záleží na 
konkrétní situaci, typu dveří, materiálu, 
orientaci a  zabezpečení. Pamětníci si 
možná vzpomenou za zásah v restau-
raci U Holubů v roce 1995, kde byl jed-
notnou střelou z brokovnice prostřílen 
i zámek dveří, a přesto se musel zvolit 
jiný způsob vniknutí. 

U objektů zabezpečených proti vnik-
nutí, s rizikem ozbrojených pachatelů, 

Delaborovaný Vyrážecí náboj speciál 
a jeho části




