
3–3,5gramová navážka olověných broč‑
ků o nominálním průměru 1,5 mm, ve sku‑ 
tečnosti (u mých nábojů) 1,75–1,86 mm. 
Jejich počet se tak může v jednotlivých 
nábojích lišit. Zpravidla se jich do urče‑
ného prostoru vměstná kolem stovky. 

Mosazná nábojnice je jinak plně‑
na směsí nitroglycerínových prachů 
o hmotnosti navážky, která se v průběhu 
výroby v uplynulých desetiletích měnila 
z  0,29 g až na 0,48 g. Celý brokový 
náboj 9 mm Luger Libra váží kolem 8 g 
s malou hmotnostní odchylkou.  

Brok a Glock 
Voda teče, život plyne a  člověk je 

tvor stále zvídavý. A  tak nošení toho‑
to typu náboje v  komoře, alespoň při 
táboření či túrách v oblastech, kde by 
mohlo hrozit setkání s jedovatými hady, 
se stalo od těch dob mým nepsaným 
pravidlem… Jenže pistole CZ 75 B 
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JIŘÍ MANDÍK

Je to už pěkná řada 
let, kdy jsem se poprvé 
setkal se speciálními 
brokovými náboji firmy 
Libra z Jevišovic; moravská 
munička je začala 
produkovat už v roce 1993. 
Tehdy jsem si také poprvé 
koupil pár „kusovek“ 
do kapsy pro oživení 
střeleckého tréninku.  
Při nejbližší příležitosti jsem 
je na střelnici, zvědavě  
a pln horlivého očekávání, 
také vyzkoušel…

LIBRŮV
NÁBOJE

magický náboj

První zkoušku jsem tehdy pro‑ 
vedl na tenký papírový terč 
s  vyobrazením ozbrojené fi‑
gury na vzdálenost jen o málo 
větší než deset metrů. To však 

nebyla nejlépe zvolená vzdálenost.  
Výsledek ostrého výstřelu Librova bro‑
kového náboje se po prohlídce terče 
jevil jako něco, za co nestálo vyhazovat 
peníze. Rozptyl broků i na pouhých de‑
set kroků byl tak velký, že většina střel 
cíl v podstatě minula. V terči se objevilo 
jen pár osamocených dírek, jež se jevily 
na velkém papíru tak titěrné, že jsem 
další dva kousky nábojů v kapse raději 
uložil do sbírky mezi „rarity“.

Po nějakém čase mi to však nedalo,  
zakoupil jsem celé balení deseti kusů 
a  rozhodl se pořádně vyzkoušet, co 
devítimilimetrové Libry opravdu do‑
vedou. Stará dobrá CZ 75 B, která 
neměla problém se střelivem Libra do‑
konce i  opakovat funkční cyklus, mi 
při zkušební střelbě z  pár metrů na 
dva centimetry tlusté smrkové prkno 
otevřela oči. Zkouška, od které jsem 
po předchozím zklamání nic velkého 

neočekával, přinesla tentokrát při střel‑
bě bez chráničů sluchu kromě razantní 
zvukové vlny a prkna shozeného na zem 
i změnu pohledu na domnělou neúčin‑
nost těchto pozoruhodných brokových 
nábojů. Následná prohlídka kusu dřeva 
mě překvapila tím, jak i náplň miniatur‑
ních bročků vystřelená z pistole služební 
velikosti dokázala způsobit mnohačetné 
průstřely.

Tak trochu jiná devítka 
Tato speciální munice určená ke střel‑

bě z  běžných zbraní v  ráži 9x19 mm 
patří mezi devítky inspirované „hadím“ 
střelivem vyráběným na Západě už 
před rokem 1989. Librovy brokové ná‑
boje jsou laborovány desítkami jemných 
olověných bročků uzavřených dnes již 
do průsvitného křehkého kontejneru 
z plastu opatřeného výrazně zploštělou 
přední částí. Hromadnou střelu tvoří   

Náboje s hromadnou střelou v ráži 9 mm Luger značky Libra se dodávají na trh v plochých papírových 
krabičkách o obsahu deseti kusů. Náboj tvoří mosazná nábojnice, která je namísto jednotné střely 
osazena kontejnerem z křehkého čirého plastu ve tvaru komolého kuželu. Ten je zpravidla naplněn 
desítkami drobných olověných bročků.


