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Remington Thunderbolt

Jde o poměrně rychlé střelivo ame-
rického výrobce. Kvalitou nepatří mezi 
favority v přesnosti ani spolehlivosti. 
V samonabíjecích puškách dochá-
zelo k explozím nábojnice, hoření 
prachové náplně při výhozu náboj-
nice a selhání kvůli slabému nápichu 
zápalky – to i v samonabíjecí pistoli. 
Bylo třeba provést korekci mířidel 
o 15 kliků nahoru.

Winchester .22 LR HP CP

Další známá americká značka dodá-
vá na trh střelivo konstrukčně slože-
né z mosazné nábojnice a pomědě-
né olověné střely hollow point. Jde 
o střelu s řízenou deformací (s dutinou 
v přední části). Vedlejším efektem této 
konstrukce je zvýšení přesnosti tím, že 
se těžiště posouvá víc dozadu. Střeli-
vo dosáhlo nadprůměrného výsledku 
ve všech kategoriích. Jedno selhání 
v samonabíjecí pušce spočívalo v ne-
vyhozené nábojnici (zůstala v šachtě).

CCI Standard Velocity .22 LR

SOUTĚŽ

Přichází první várka testů malorážkového střeliva provedená 
ve spolupráci Střelecké revue a www.strelivomat.cz. 
Připomínáme, že naším cílem je najít odpověď na to, kdy je 
dostatečné kupovat náboje v ceně doslova haléřů a kdy je lepší 
prohánět hlavní při každém výstřelu pětikorunu či víc. Podělte 
se také vy o svůj názor.

Velký test malých nábojů (1)
Náboje do 2 Kč za Kus
reD

Toto střelivo patří do rodiny nejpro-
dávanější značky největšího světového 
výrobce střeliva, amerického koncernu 
ATK. Přestože je označováno jako stan-
dard velocity, jde o subsonické střelivo 
s počáteční rychlostí 326 ms-1 a ob-
vyklou konstrukcí. V testech přesnosti 
dosáhl tento typ mírně nadprůměr-
ných výsledků u všech testovaných 
zbraní. Při střelbě ze samonabíjecí 
pušky se několikrát objevil problém, 
když se náboj zasekával v zásobní-
ku a nestavěl se do správné polohy 
(problém při střelbě z Ogaru 58 vznikl 
větší délkou náboje; výsledek s jiným 
zásobníkem s většími tolerancemi byl 
daleko lepší, avšak z důvodu stejných 
podmínek nebyl brán v úvahu). Pro 
srovnání přikládáme výsledky portá-
lu Accuratereloading.com dosažené 
s malorážkou Bleiker.

Sellier & Bellot .22 LR Rex

Legendární, po generace používané 
malorážkové střelivo, které se už sice 
nevyrábí, ale vzhledem k velkým záso-
bám je stále dostupné na trhu, dokon-
ce mnohdy ve výborné kondici a ceně. 
Kvůli stáří střeliva nejsou střely pevně 
usazeny v nábojnicích a slož může pů-
sobit korozivně na vývrt. Konstrukčně 
jde o mosaznou nábojnici osazenou 
homogenní olověnou střelou s ob-
lou špičkou, se silnou vrstvou mazací 
hmoty, která bývá ztuhlá. V přesnosti 
tento náboj nezaostával za S&B Stan-
dard a Club. Při střelbě ze samona-
bíjecí pušky se objevovaly problémy 

s vyhazováním nábojnice a v několika 
případech nebylo při nabíjení do ko-
mory dno nábojnice podavačem zdvi-
ženo do polohy, ve které jej mohl závěr 
spolehlivě zasunout. Závěr dopadl do 
prostřední části náboje, čímž došlo 
k jeho zlomení. Při střelbě ze samona-
bíjecí pistole došlo pouze k jednomu 
nečekanému problému, a to když se při 
nabíjení u jednoho kusu oddělila střela 
od nábojnice. Dalších 49 nábojů bylo 
nabito a vystřeleno bez závad. 

Federal American Eagle

Také další z významných hráčů na 
poli střeliva, Federal Premium Am-
munition, patří do koncernu ATK. Ná-
boje American eagle jsou klasické 
konstrukce, mají však vyšší počáteční 
rychlost střely, než je v evropě zvykem. 
Proto si optika vyžádala korekci o 14 
kliků nahoru. Výrobce prohlašuje, že 

  Přesnost v opakovací 
pušce ZKM 456

  Přesnost v samonabíjecí 
pušce CZ 512

  Spolehlivost v samona-
bíjecí pušce Ogar 58

  Spolehlivost v samona-
bíjecí pistoli Beretta 71

Zelená barva označuje střelivo pro 
daný účel výborné, žlutá průměrné 
a červená nevhodné.




