
Základní principy, na nichÏ je zalo-
Ïena identifikace zbranû podle ná-
bojnice, jistû znáte. RÛzné ãásti

zbranû si z v˘roby pfiinesou individuální
mikroskopické znaky, a pouÏívání k nim
pfiidá dal‰í. Tyto znaky se po kaÏdém v˘-
stfielu otisknou do stfiely a nábojnice. Ex-
pertním porovnáním napfiíklad náboj-
nice nalezené na místû ãinu a zku‰eb-
ní nábojnice vystfielené z podezfielé
zbranû pak lze urãit, zda byla nábojni-
ce z místa ãinu vystfielena z téÏe zbra-
nû jako srovnávací.
Tento identifikaãní postup má ale nû-

kolik omezení. Za prvé –má-li se urãit, zda
byla nábojnice vystfielena z urãité zbra-
nû, je nejdfiív tfieba tu zbraÀ nalézt. Ne-
najde-li se, pak není s ãím srovnávat. Nû-
kde se to fie‰í ukládáním tzv. zku‰ebních
nábojnic a stfiel ze v‰ech prodávan˘ch
zbraní v policejních registracích. Za dru-
hé – v dÛsledku opotfiebení zbranû a ko-

rozních vlivÛ se individuální identifikaã-
ní znaky bûhem ãasu ménû nebo více
mûní, vznikají dal‰í a dal‰í „mikrostopy“,
takÏe se mûní i celkov˘ obraz, coÏ ztûÏu-
je nebo aÏ znemoÏÀuje jednoznaãné zto-
toÏnûní. Tím je také oslaben v˘znam
ukládání zku‰ebních nábojnic a stfiel.
Tomu v‰emu by se dalo zabránit opat-

fiením zbranû takov˘mi prvky, které by na
nábojnici nechávaly stopy snadno ãitel-
né, relativnû nemûnné a pokud moÏno
identifikující zbraÀ, ze které bylo vystfie-
leno. Tak vznikla mikroraÏba (anglicky
microstamping).
Jde o patent Todda Lizetta z pennsyl-

vánské firmy ID Dynamics, kter˘ vyuÏívá
metodu pfiesného mikroobrábûní lase-
rem. Princip je celkem jednoduch˘: do zá-
palníku a ãela závûru pistole se do hloub-
ky 10–15 mikrometrÛ vypálí identifikaã-
ní znaãka s ãíseln˘m, písmenn˘m a po-
mocn˘m teãkov˘m ãi ãárov˘m kódem,

kter˘ se po kaÏdém v˘stfielu otiskne do
zápalky a dna nábojnice. Policii pak uÏ jen
staãí podívat se na nábojnici mikrosko-
pem, pfieãíst si kód a hned bude vûdût,
ze které zbranû bylo vystfieleno. Takhle
nûjak to tedy funguje… v teorii.
Dvû nezávislé studie ale ukázaly, Ïe tak

jednoduché to zase nebude. V˘zkumní-
ci z Davisovy univerzity v Kalifornii
a z federálního Úfiadu pro alkohol, tabák,
stfielné zbranû a v˘bu‰niny (BATF) si
v nich poloÏili tfii otázky. Za prvé, jak stá-
lé jsou tyto znaãky? KaÏdá souãástka pfie-
ce podléhá opotfiebování, mikroraÏba by
nemûla b˘t v˘jimkou. Za druhé, otiskne
se znaãka do zápalky ãi dna nábojnice
dostateãnû zfietelnû, aby umoÏnila jed-
noznaãnou identifikaci? A za tfietí, co
kdyÏ se uÏivatel pokusí tyto znaãky od-
stranit? Podafií se mu to?
TestÛm byly podrobeny pouze znaãky

na zápalníku – v dobû, kdy test probíhal,
nebyla je‰tû technologie znaãek na ãele
závûru dovedena do pouÏitelné formy.
Test odolnosti probíhal na ‰esti pistolích
Smith &Wesson 4006, z kaÏdé z nich bylo
vypáleno kolem 2500 v˘stfielÛ. U jedno-
ho zápalníku do‰lo vlivem namáhání
kmírné deformaci nûkter˘ch ãísel v kódu,
ostatní vydrÏely bez velk˘ch známek
opotfiebení. Silnû po‰kozeny v‰ak byly
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V roce 2007 podepsal tehdej‰í guvernér Arnold Schwarzenegger zákon nafiizující,
Ïe od roku 2010 musí b˘t v‰echny samonabíjecí pistole prodávané v Kalifornii
opatfieny takzvanou mikroraÏbou – zvlá‰tním technologick˘m opatfiením
napomáhajícím identifikaci zbranû podle nábojnice. Nejen z fiad obhájcÛ zbraní
se v‰ak ozvaly hlasy zpochybÀující uÏiteãnost ãi vÛbec funkãnost tohoto vynálezu.
Co tedy vlastnû mikroraÏba je?
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Dno pokusné nábojnice

Takto zfieteln˘ by teoreticky mûl b˘t kaÏd˘ otisk.
Skuteãnost je v‰ak jiná.




