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Novinky
se znaãkou

Libra

Jedním z pravideln˘ch vystavovatelÛ na veletrhu IWA je Vlastimil Libra ze Znojma.
I kdyÏ v fiadû smûrÛ navazuje na práci dfiívûj‰í spoleãnosti Libra a. s., stále h˘fií nov˘mi
nápady. V Norimberku jsme Vlastimila Libru poÏádali o pfiedstavení firemních novinek.
fiedev‰ím jsme letos pfiivezli celou
novou kolekci ostr˘ch pistolov˘ch
nábojÛ vãetnû nového designu krabiãek: 7,65 mm Browning, 9 mm Browning
krátk˘, 9 mm Makarov a 9 mm Luger. Ty
poslední jsou se stfielami o hmotnostech
7,5 gramu, 8 a 9 gramÛ. KvÛli zákazníkÛm
– teì mám na mysli velkoodbûratele – je
tfieba udrÏovat cel˘ bûÏn˘ sortiment, protoÏe pro nû je pochopitelnû jednodu‰‰í objednávat v‰echno u jednoho dodavatele.
V‰echno jsou to standardní náboje v mosazn˘ch nábojnicích, osazené celoplá‰Èov˘mi stfielami s mûkk˘m olovûn˘m jádrem
a zápalkami Boxer. Plá‰tû stfiel jsou z mosazi CuZn30 nebo CuZn10. PfiestoÏe cena
mosazi na trhu závratnû roste, ocelové nábojnice ani plá‰tû stfiel nevyrábíme. Sice
bychom to umûli, tombak na povrchovou
úpravu by byl levn˘, ale zákazníci zatím nemají o ocel zájem a pfii v˘robû vzniká dost
nevyuÏitelného odpadu. Na druhé stranû
pfiipravujeme v˘robu ve svûtû stále Ïádanûj‰ích ekologick˘ch nábojÛ.
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> Vyrábíte také takzvané neletální
stfielivo?
Zab˘váme se v˘robou stfieliva s pryÏov˘mi stfielami. Kromû 9 mm PA Rubber
jsme vyrobili také 10x22 PA Rubber
a 10x28 PA Rubber. Rubbery se dobfie
prodávají v zemích, kde je zakázána klasická munice. My je dodáváme napfiíklad
firmû Taurus v Brazílii, do Argentiny, tradiãními odbûrateli jsou Ukrajina, Rusko,
Rumunsko a podobnû.

> Lze pfiedpokládat, Ïe náboje 10x22 PA
Rubber jsou v˘konnûj‰í neÏ stejné
náboje v ráÏi 9 mm?
Je povolena urãitá kinetická energie na
jeden ãtvereãn˘ milimetr prÛfiezu pryÏové
stfiely, a to 1 Joule. ProtoÏe stfiela náboje 10x22 PA Rubber má prÛmûr 12 milimetrÛ a u náboje 9 mm PA Rubber je to
jenom 10,1 mm, ta první mÛÏe mít vût‰í celkovou energii, a tudíÏ i úãinnost. Del‰í náboje 10x28 PA Rubber nemají vût‰í
v˘kon neÏ krat‰í ve stejné ráÏi, délka je je-

Vlastimil Libra (vpravo)
nom pfiizpÛsobena konstrukci pfiíslu‰né
zbranû, napfiíklad rozmûrÛm zásobníku.

> Zkou‰eli jste nûkdy skuteãnou úãinnost gumov˘ch stfiel?
Jenom neúmyslnû – i odraÏená stfiela
udûlá vût‰í modfiinu. Pokud vím, dÛkladnû
to odzkou‰eli Rusové. Mají na to i podrobnou metodiku. Zkou‰ky traumatického úãinku se tam provádûjí na Ïiv˘ch prasatech, která váÏí 110 kilogramÛ, pfiesnû stanovena je i tlou‰Èka vrstvy sádla. Zákonem
je v Rusku dovolena poãáteãní energie
gumové stfiely 120 J pro civilní pouÏití
a 150 J pro policejní úãely. V zákonû je také
vyjmenováno, na koho se nesmí stfiílet a do
jak˘ch ãástí tûla se nesmí stfiílet, napfiíklad
na hlavu, krk a podobnû. Dojde-li k zásahu
ãlovûka, nesmí se mu zpÛsobit del‰í neÏ
sedmidenní pracovní neschopnost.

> Vyrábíte pofiád brokové náboje pro
pistole a revolvery?
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Ano, zatím konkrétnû v ráÏích 7,65 mm
Browning, 9 mm Luger a 38 Special,
eventuálnû 357 Magnum, a pfiedpokládáme dal‰í roz‰ífiení nabídky. Náboje jsou na
trhu a pistolové typy bez problémÛ zajis-
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