
Výrobci nábojů se pochopitelně snaží
vycházet vstříc občanům, kteří se
chtějí aktivně bránit, a nabízejí jim ná-

boje,které jsouk těmtoúčelůmvhodnénebo
alespoň vhodnější než náboje běžné. Politi-
ci se jim v tom snaží bránit tím, že civilistům
zakazují takovénáboje,kterémají zvýšenýra-
nivý účinek. A tak se hledá kompromis.

K firmám, které nabízejí speciality pro
sebeobranu civilistů, civilních bezpeč-
nostních služeb, ale pochopitelně též pro
armádu a policii, se už minimálně od roku
2008 počítá také tradiční italská munička
Giulio Fiocchi. Někdy v té době podnik při-
šel na trh s náboji, které dostaly obchod-
ní jméno Black Mamba. Mamba je velmi
jedovatý had, takže je jasné, že tyhle ná-
boje jsou jedovaté. Tento produkt je sou-
částí firemní produktové řady Top Defence.

Zpočátkuse iunásdiskutovalo, zdasene-
jedná o zakázané střelivo. Nicméně střela je
celoplášťového typu a tenký plášť – bez pře-
rušení a bez jakýchkoliv ostrých hran – zce-

lakryješpičku.Acojesnadnejdůležitější, stře-
la je homologovaná v CIP. Také Český úřad
prozkoušení zbraníastřelivanemásČernou
Mambou žádné problémy. Dnes už Mamby
z Itálie bez problémů zaplavily celou Evropu
včetně našich obchodů. Proběhnete-li in-
ternet, najdete je v nabídce řady našich ob-
chodů se zbraněmi – i na jejich pultech.

Náboj se střelou Black Mamba se snad-
no pozná. Tak především je to výrobek fir-
my Fiocchi, krabička nese její logo a ná-
boj má černou střelu. Nábojnice je stan-
dardní. Střela je černá proto, že je potažena
tombakem 90/10. Jinak má standardní slo-
žení, protože je vyrobena z olova. Jak se
však ukáže, jedná se o olovo specifických
vlastností. Střela nemá standardní roz-
měry, protože je na první pohled krátká,
a tím pádem lehčí. V rážích, ve kterých se
Mamby dodávají, jsou podle výrobce
tyto střely nejlehčí na trhu. Například
v případě střely ráže 9 mm Luger je Black
Mamba o 1,5 g lehčí než střela běžného
provedení náboje 9 mm Luger od firmy
Fiocchi. V porovnání se subsonickou de-
vítkou Luger Fiocchi je ten rozdíl už 3,5 g.

Střely jsou pak rychlejší. Mamba také
není zahrocená, ani nemá kulatou špič-
ku. V jejím hrotu je prohlubeň, takže to
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Ačkoli to někteří naši spoluobčané neslyší rádi, je vhodné připomenout, že řada
držitelů zbraní vlastní a nosí své miláčky nikoli proto, aby s nimi dělali díry do
terče, ale především proto, aby s nimi v případě ohrožení svého nebo cizího
života či majetku aktivně zasáhli proti pachateli trestného činu. Tato činnost
ovšem vyžaduje poněkud jiné vybavení než střelba do terče.

Černá pro život


