střelivo
Nedá se tvrdit, že by
letošní rok byl nějak
výjimečně bohatý
na novinky v oblasti
kulového i brokového
střeliva, a už vůbec
ne na novinky
technicky převratné.
Tak už to bývá –
některý rok se urodí,
jiný je zase o něco
chudší. Potvrdilo se
to i na obou hlavních
veletrzích Shot Show
a IWA.

P

okud jsme stačili zaregistro‑
vat, žádná z významnějších
světových muniček letos ne‑
přišla s novou kulovou ráží,
snad jen s jedinou výjimkou:
firma Nosler doplnila svoji řadu ultra‑
rychlých a ultravýkonných wildcatů
o dalšího člena. K nábojům 26 Nosler
z roku 2014 (8,4g střela, v0 1009 ms-1,
E0 4276 J) a 28 Nosler z roku 2015
(11,3 g, 925 ms-1, 4835 J) letos
přibyl náboj 30 Nosler

Novinky

v nábojích
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�� 26 Nosler (vpravo) je
moderní náboj třídy magnum
bez nákružku (vlevo pro
srovnání 264 WinMag)

předpokládat analogic‑
ky vynikající balistické
vlastnosti. Pro nejbližší
roky se plánuje ještě
uvedení ráží 33 Nosler, 35 Nosler,
375 Nosler a 416 Nosler. V  principu
jsou to všechno náboje určené pro
lovecké použití. Není však vyloučeno,
že se v některých případech jedná
o předobraz budoucích vojenských
ráží, zejména pro odstřelovače.
Podobně stojí za zmínku, že stále
ještě dost nový náboj 300 Blackout
(7,62x35 mm), původně vyvinutý pro
vojenské účely a využívaný také ke
sportovní střelbě, se stále víc začíná
používat jako lovecký. Už několik
firem jej laboruje příslušnými typy
střel s řízenou deformací. Patří k nim
i muniční značka SIG Sauer, náležející
německému holdingu Lüke‑Ortmeier,
která se na trhu objevila teprve v loň‑
ském roce. Kromě tradičních celopláš‑

ťů jsou její náboje 300 Blackout labo‑
rovány homogenní (pravděpodobně
měděnou) expanzivní střelou. Zatím
nevíme, kdo přesně náboje se znač‑
kou SIG Sauer ve skutečnosti vyrábí,
ale holding i jinak navázal spolupráci
s muniční značkou RWS, takže lze
předpokládat, že jejich kvalita bude
odpovídat tradici a věhlasu značek
německých zbraní J. P. Sauer & Sohn
a SIG Sauer.

RUAG Ammotec
Absence zásadních novinek se pro‑
jevila i v letošní nabídce RUAG Ammotec. Jako divize zbrojního koncernu
RUAG je Ammotec největším evrop‑
ským výrobcem civilního střeliva (sídlí
ve švýcarském Thunu, vyrábí v pěti
zemích a v civilním sektoru používá
značky RWS, Rottweil, Geco a Nor‑
ma). Ačkoliv tento muniční gigant na
veletrhu IWA zpravidla hýří novinkami,
letos pod značkou RWS upoutal jen
několika zajímavostmi. Jedna z nich je
„ochutnávkové“ lovecké střelivo RWS
balené po 20 kusech jako Performance
Test Pack, zatím v pěti nejběžnějších vý‑

�� Střela RWS HIT

(13,6 g, 914 ms-1, 5680 J). To vše
je ve víceméně stejné nábojni‑
ci dlouhé 65,8 mm, jen různě
škrcené podle průměru střely.
Přitom celková maximální délka
náboje 84,8 mm umožňuje jeho
použití ve zbraních, konstruova‑
ných na rozměry náboje 30-06
Springfield.
26 Nosler se střelou AccuBond
je prý šestapůlka s nejplošší dráhou
letu, optimální nástřelná vzdálenost
je u ní 350 yardů. U jejích větších ses‑
ter ráže 7 mm (28) a 7,62 mm (30) lze
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�� Náboje 300 Blackout se
značkou SIG Sauer – vlevo
lovecké, vpravo terčové

