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O
 náboji 223 Remington a jeho 
vojenské variantě, označo
vané 5,56 (x45 mm) NATO, 
panují nezřídka i mezi zkuše
nými střelci jisté mýty a před

sudky. Že prý jde o náboj s dost nestabil
ní střelou, citlivou na vítr a překážky, ale 
též ve větších vzdálenostech už jen málo 
přesný. Co ale nikdo nezpochybňuje, je 
jeho široké rozšíření coby základního 
náboje do pěchotních zbraní, a také mezi 
myslivci a sportovními střelci.  

Přes existenci novějších pěchotních 
ráží jako 6,5x39 Grendel, 6,8x43 Rem 
SPC apod. se „pětpadesátšestka“ 
rozhodně nestala neperspektivní – 
naopak, všechny pokusy jí plošněji 
nahradit šly zatím k ledu. Důvody jsou 
zajisté nejen ekonomické (náklady na 
kompletní výměnu zbraní a střeliva 
např. v celé Severoatlantické alianci 
by byly nevyčíslitelné), ale jak mnozí 
experti po celém světě tvrdí, 223/5,56 
rozhodně neztrácí svůj velký potenciál 
i do dalších let. 

Jsou tu výhody logistické a také to, 
že střelba s 5,56 je velmi příjemná, 

Měli jsme možnost 
důkladně vyzkoušet zcela 
nové provedení náboje 
223 Remington s těžkou, 
77grainovou střelou, 
výrobcem Sellier & Bellot 
nazvaného Match.
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Výhodná ráže 
Nejen stojící, ale i klečící lidská po

stava je i pro průměrně trénovaného 
střelce s 5,56 zbraní na popsané vzdá
lenosti totiž cílem takovým, že pokles 
dráhy střely zde znamená prakticky jen 
velmi malou odchylku od záměrného 
bodu a jistý zásah. Zkrátka, vlastně do 
300 m mu může být úplně jedno, jak je 
právě jeho terč daleko. I ve stresu bo
jové situace se potom střelec nemusí 
zdržovat úvahami o nějakých opravách 
a jen a pouze jeho střelecká chyba 
bude tím důvodem, proč mine 

Sellier & Bellot 
223 Rem 
match 
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�� Ráno na stovky met-
rů dlouhé střelnici: jed-

na z top pušek a nový 
náboj, který nyní může 
předvést, co dokáže...  

zbraň je díky nepatrnému zpětnému 
rázu a zdvihu výborně ovladatelná. 
Musíme vzít v úvahu také vysokou 
ranivost střely a s tím související vy
sokou pravděpodobnost eliminace 
živého (lidského) cíle. Dráha mikrorá
žové vysokorychlostní střely je velmi 
plochá, takže běžný armádní střelec se 
nemusí do vzdálenosti 250–300 metrů 
vůbec starat o výškovou korekci (to 
je vzdálenost, na kterou je opravdu 
schopen pouhým okem objevit a iden
tifikovat svůj cíl s pevnými mířidly či 
zaměřovačem bez zvětšení).

Americké střelivo  
má nyní opravdu velkou 
domácí konkurenci.




