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Vzal jsem krabici nábojů GetLoad 
9 Luger 124 gr. a jel trénovat. Sou-
časně jsem dal k vyzkoušení pár 

nábojů kolegovi na střelnici. Počáteční 
nadšení bohužel brzy odeznělo. Měli 
jsme to rozházené po celém terči. Něco 
bylo špatně a nechali jsme toho. Po delší 
pauze jsem se rozhodl pár nábojů do-
střílet a udělat si závěr. Opět byla každá 
rána jiná a výsledek v terči hrozný. Tohle 
se muselo řešit.

Napsal jsem proto do redakce Střelec-
ké revue a po domluvě jsme se nejprve 

Náboje GetLoad 
na střelnici

Dostal jsem dvě balení nábojů, z nichž 
jedno bylo z přebitých nábojnic od růz-
ných výrobců. Na obalu je označení  
REMAN. Druhé balení bylo z nových ná-
bojnic vlastní výroby a na obalu je nápis 
NEW. Náboje jsou laborovány 8g střelou 
a jsou pěkně čistě vyrobené. Co se týče 
střel, u nábojů z dnešní produkce jsou 
olověné, poměděné, trochu měkčí než 
klasické celopláště. Jsou na nich vidět 
drobné otlaky způsobené manipulací. 
Důležité je, aby se nestrhávaly v  dráž-
kách, což zřejmě funguje.

K novému testu jsem použil tři zbraně: 
stejnou pistoli CZ Shadow 2 jako na první 
test a přidal jsem revolver Alfa Proj 9241 
a pistoli CZ 75 ještě se značením Made in 
Czechoslovakia. Střílel jsem na venkovní 
střelnici za pěkného počasí na vzdále-
nost 25 metrů a vždy pečlivě s oporou. 
Jelikož zbraně nejsou nastřeleny na tento 
druh střeliva, střílel jsem na střed terče, 
a je tak patrný výškový a stranový posun. 
Důležitý je celkový obraz, který se pak 
upraví nastavením mířidel.

Proti minulému testu jsem nezazna-
menal výrazný zvukový rozdíl mezi jed-
notlivými výstřely, i pocitově byl zpětný 
ráz téměř vyrovnaný. Velice pohodová 
byla střelba z  revolveru. Prostě taková 
silnější malorážka. Ovšem tomuto revol-
veru nechutná každá patrona a pokud 
s  ním chci slušně nastřílet, musím si 
přebíjet.

S každou zbraní jsem střílel 15 ran od 
každého druhu nábojů, vždy na nový 
terč, klasický 135P – zelená ležící figura. 

Jan HERBERStřelivo

rozhodli kontaktovat výrobce. Byl víkend, 
ale jeho reakce byla blesková a vstřícná. 
Pan Lukáš Duběda z  firmy GetLoad 
konstatoval, že moje náboje byly z první 
série, kdy ještě bohužel nebylo všechno 
vyladěno tak, jak vyladěno být mělo. 
V současné době firma používá na kom-
pletaci jiné nábojnice, jiné zápalky, prach 
a  především střely. Vlastně všechno je 
jinak. Určitě je zdokonalena i  kontrola 
laborací. Za problematickou sérii na-
bídl jako náhradu náboje ze současné 
produkce. 

Ve Střelecké revui č. 2/2020 jsem si přečetl článek 
o nové firmě GetLoad na výrobu přebíjených nábojů. 
Docela jsem se těšil, až je dostanu do ruky a vyzkouším 
je. Věnuji se sportovní střelbě z pistole i revolveru, také 
si náboje přebíjím a rád zkouším nové věci. V současné 
době nejvíc používám pistoli CZ Shadow 2, střílím 
originální střelivo Sellier & Bellot a také přebíjené 
vlastní, s různými typy střel.  
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Krabičky na náboje jsou stejné, ale na 
přelepce je u přebíjených nábojů slovo 
REMAN a u nových NEW

Zbraně použité při testu: 
CZ Shadow 2, revolver Alfa 
Proj 9241 a pistole CZ 75 
ještě z doby českosloven-
ské federace

Objednávejte na www.objednatsipredplatne.cz/leto nebo na bezplatné 
lince 800 444 445. Uveďte kód „léto“. Akce platí do 31. 8. 2021.
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