DRUHY STŘELIVA
1. Střelivo – souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní
2. Střelivo přebíjené – střelivo, které využívá již použitých nábojnic
3. Střelivo zkušební – střelivo, určené pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního
právního předpisu
4. Munice – souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic,
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou
(kontejnerovou munici), náložky trhavin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle,
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná
výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují též její
hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a
iniciátory
5. Neaktivní střelivo a munice – střelivo a munice, které neobsahují výbušniny ani jiné
aktivní muniční náplně. Zahrnuje nelaborované střelivo a munici, znehodnocené
střelivo a munici, řez střeliva a munice a maketu střeliva a munice
6. Střela – předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání
jiného efektu
7. Jednotná střela - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se
po opuštění hlavně nerozdělí
8. Hromadná střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném,
určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně
rozdělí
9. Průbojná střela – jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB –
tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborovaná do střeliva, které svou
konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo
průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální
účely
10. Výbušná střela – složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu
exploduje
11. Zápalná střela – složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se
vzduchem nebo po nárazu vznítí

12. Šoková střela – jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na
vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra
tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut
13. Náboj – celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo
zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně
a střely
14. Nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního
přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože,
může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku
15. Znehodnocené střelivo a munice – střelivo a munice, na kterých byly provedeny
nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci. Znehodnocené střelivo a munice
se identifikuje podle zvláštního právního předpisu
16. Řez střeliva a munice – řez střeliva a munice vyrobený pro školní a výcvikové účely
ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, na kterém
byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo
munice včetně náhradních (inertních) náplní. Řez střeliva a munice se identifikuje
podle zvláštního právního předpisu
17. Delaborované střelivo a munice – střelivo a munice zbavené výbušnin a jiných
aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního právního předpisu
18. Maketa střeliva a munice – střelivo a munice tvarově a rozměrově shodné
s originální předlohou neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně,
přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu a mohou
obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje civilní nebo
vojenské školní střelivo nebo munici určené pro výcvik nebo školení
19. Nevybuchlá munice – souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití,
anebo byla použita (například vystřelena, shozena, rozhozena, odpálena, vržena
anebo vymetena) a zůstala nevybuchlou například v důsledku selhání iniciačního
mechanismu anebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin (například
našlápnutím)
20. Cvičný náboj – náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby

