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Abstract: Waterfowl hunting with lead and lead-free pellets  

Focus of this paper is actual prohibition problem of waterfowl hunting with 
"traditional" lead hunting shotshells. This regularization was enforced from 31st 
December 2010 in the Czech Republic. During the hunting season in 2011 it was 
necessary to use shells with lead-free pellets. Most widespread (price, 
availability) pellets are made of iron - called "Steel shots". This paper deals with 
the impact of this regularization into waterfowl hunting and summarizes first 
experience using the Steel shots including the safety shooting factor. Propriety 
formulation of this regularization is discussed in the article too. Also the physico-
chemical properties of lead and iron used as the main materials for pellets 
production are compared. Based on practical experience effectiveness of these 
pellets is evaluated. This effectiveness of using Steel shots is compared to the 
"hunting ethics". Lead transport into food chain through the venison is also 
included. 

Klíčová slova: lov, vodní ptactvo, olověné broky, bezolovnaté broky, ocelové 
broky  

 
 

ÚVOD 

Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři 
jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení 
mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního 
dědictví (zákon 449/2001 Sb.). Mezi tyto činnosti patří i lov. Olovo se jako kov 
pro výrobu střel a broků používá již od vzniku prvních palných zbraní. O 
negativních vlivech olova na životní prostředí se začalo mluvit v druhé polovině 
20. století a byly provedeny studie na toto téma, které negativní vlivy potvrdily. 
V současné době platí určité omezení používání olověných broků v rámci 
mezinárodních dohod. Jedná se o doporučení o používání netoxických broků 
na mokřadech (Stálý výbor Bernské konvence, 1991) a Akční plán Dohody o 
ochraně africko-euroasijského stěhovavého vodního ptactva. Různé formy 
omezení jsou aplikovány v některých evropských státech, Kanadě a USA. V 
České republice je tento zákaz již aplikován od 31. 12. 2010 taky. 
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OLOVO vs. ŽELEZO 

Olovo je na základě svých vlastností ideálním kovem pro výrobu broků. 
Výhodou olova je jeho dobrá odolnost proti atmosférické korozi. Olovo je odolné 
i vůči působení kyselin, pasivuje se. Má vysokou hustotu 11,3 g/cm

3
, což 

zajišťuje při úsťové rychlosti hromadné střely cca. 400 m/s dostatečnou 
kinetickou energii a tedy dostatečný účinek pro lov na přiměřenou vzdálenost 
(do 40 m při volbě vhodné velikosti broku u standardní laborace, v provedení 
magnum se tato vzdálenost prodlužuje). Je dostatečně měkké, přizpůsobí se 
tedy snadno zúžení hlavně na jejím ústí. Při kontaktu olověných broků s hlavní 
nedochází k jejímu poškození. Při výrobě broků se pro zvýšení tvrdosti přidává 
antimon v nižších jednotkách procent. 

Při lovu padají broky nejen na půdu, ale i do mokřadů nebo na vodní plochy. 
Zde se olovo vysoce akumuluje nejen v sedimentech a kalech, ale i v biomase 
mikroorganismů a rostlin. Pro svou toxicitu je ve vodě velmi závadné (PITTER 
1999). Každý brokový náboj obsahuje navážku 24-63 g olověných broků. Vodní 
ptactvo může sbírat broky ze dna v domnění, že jde o potravu nebo kamínky. V 
žaludku se díky mechanickému narušení, kyselému prostředí a při delší době 
zdržení broky mohou částečně rozpustit. Tímto způsobem se olovo dostává do 
krve, potažmo do zvěřiny. V závislosti na množství broků pták může uhynout v 
horizontu dnů nebo týdnů. Dokonce malá koncentrace olova má negativní vliv 
na ukládání energie, což zhoršuje schopnost migrace (AEWA 2009). 
Pravděpodobnost otravy ptactva je vztažena na čas zdržení broků, frekvenci 
vystavení a celkový stav. Negativní vliv olova v potravě byl prokázán u ptáků 
chovaných v zajetí. Na divokém vodním ptactvu byla změřena převaha výskytu 
olověných broků ve svalech v důsledku postřelení. (GUILLEMAIN et al. 2007). 
Konzumace takového masa nebo masa s fragmenty broků může představovat 
zdravotní riziko, které se může projevit zvýšenou koncentrací olova v krvi 
strávníka (IQBAL et al. 2009; JOHANSEN et al. 2006).  

Ve výše zmíněném příkladu se jedná ale o extrémní závěr, který ale může 
nastat. Při zpracování ulovené zvěře se ve většině případů olověné broky v 
žaludku nevyskytovaly, když ano, velmi ojediněle a do počtu tří kusů. Broky by 
se musely vyskytovat v mokřadech ve velkém množství a v případě vodních 
ploch by musely být ze dna hladinově dostupné. Pro zvýšení koncentrace olova 
v krvi a zvěřině by muselo dojít k dlouhodobé konzumaci olověných broků. 

Ve srovnání s olovem má železo asi o jednu třetinu nižší hustotu 7,9 g/cm
3
. 

Oproti olovu se jedná o ekologičtější materiál. Železo je velmi náchylné ke 
korozi. Negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, hlavně barvu, chuť a 
zákal. Je závadné na vodních plochách určených pro chov ryb (snižování 
plochy žaber sloučeninami Fe a rozvoj železitých bakterií). Je otázkou, jestli a 
jak se projeví případný vliv zvýšené koncentrace železa v mokřadech a na 
vodních plochách. 

Naopak železo je výchozím materiálem pro konstrukční prvky zbraní, hlavně 
pro hlaveň. Pochopitelně při kontaktu takového broku s vnitřní plochou hlavně 
dochází k její destrukci. Proto se používá při výrobě nábojů speciálních 
chráničů broků, které kontaktu zamezují. Oproti olovu se železo vyznačuje vyšší 
tvrdostí. Shluk broků nemění při průletu hlavní tak flexibilně svůj průměr. Broky 
z měkkého železa se nazývají ocelové broky (z angl. Steel shots). Náboje s 
těmito broky jsou dostupné ve dvou formách: 1) běžné náboje "ordinaires" s 



59 

menší velikostí broků a nižším vyvinutým tlakem pro zbraně bez ověření pro 
střelbu ocelovými broky a 2) vysokovýkonné "haute performance" pro zbraně k 
tomu určené se zkouškou pro střelbu ocelovými broky. Obecně se kvůli nižší 
hustotě železa snižuje účinná vzdálenost pro lov asi o jednu třetinu. Proto je 
nutné zvolit větší průměr broku, nejlépe o 0,5 mm, oproti ekvivalentu z olova. V 
praxi to znamená neefektivitu střelby běžnými náboji, u nichž je velikost 
ocelových broků značně omezena (prakticky nelze dodržet zásadu průměr 
olověného broku + 0,5 mm), na vzdálenější zvěř a v důsledku její častější 
postřelení. Efektivita vysokovýkonných nábojů je podstatně vyšší nejen díky 
vyšší rychlosti hromadné střely, ale i díky možnosti použít broky s větším 
průměrem. Bohužel drtivá většina myslivců takové zbraně nemá. Investice pro 
koupi vhodné zbraně se pohybuje v řádech desetitisíců Kč. Při použití 
vysokovýkonného náboje ve zbrani bez ověření může dojít k destrukci zbraně 
nebo dokonce i k poranění střelce. Běžné náboje s ocelovými broky se 
nedoporučuje používat ve starších a cenných zbraních, zbraních s větším 
zahrdlení hlavně (větší zúžení ústí hlavně) a pochopitelně ve zbraních v horším 
technickém stavu, kdy může taktéž dojít k poškození zbraně a poranění střelce. 
Díky tvrdosti těchto broků je nutné počítat se zvýšenou možností odrazu od 
překážek a tedy dbát ještě více zvýšené bezpečnosti při střelbě. I při konzumaci 
zvěřiny je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože kousnutí do broku ze železa 
může mít mnohem destruktivnější následky na chrup. 

Kromě železa se používají i jiné alternativní materiálny pro výrobu broků. 
Jejich rozšíření brání vyšší cena (až desetinásobek ceny náboje s olověnými 
broky) nebo nutnost použít ověřenou zbraň pro střelbu ocelovými broky, popř. 
ještě horší účinnost (cín, zinek). Jedná se bismut, wolfram, cín, zinek a 
případné slitiny. 
 
 

FORMA ZÁKAZU 

Hlavním důvodem je omezení negativních dopadů na mokřady a vodní ptactvo, 
proto zákaz používání olověných broků na mokřadech a vodních plochách. V 
zemích, které přistoupily k tomuto opatření v rámci mezinárodních dohod, jsou v 
legislativě formulovány různé formy zákazu: 

 zákaz používání olověných broků v důležitých mokřadech (např. mokřady 
chráněny v rámci Ramsarské smlouvy) 

 zákaz používání olověných broků ve všech mokřadech 

 zákaz lovu vodního ptactva olověnými broky 

 zákaz jakéhokoliv použití olověných broků 

 zákaz vlastnictví a prodeje 

V zákoně 449/2001 Sb., O myslivosti zní formulace takto: "Lov zvěře smí být 
prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám 
ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se w) používat 
olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva." 

Pokud jsou olověné broky zakázány v mokřadech, znamená to zákaz použití 
při lovu jakékoliv zvěře na tomto území, nejen vodního ptactva. Naopak při 
zákazu použití olověných broků při lovu vodního ptactva je zákaz vztažen 
pouze na vodní ptactvo, ale na všech honebních pozemcích. Ale v tomto 
případě není omezen lov ostatní zvěře (bažant, zajíc a pod.) na nebo v okolí 
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mokřadů, což nenapomáhá ochraně těchto území. Toto je případ České 
republiky. Některé státy zakazují zároveň používání olověných broků při lovu 
vodního ptactva a při lovu na mokřadech. 
 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Mezi vodní ptactvo, které lze v České republice obhospodařovat lovem, náleží 
husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, lyska černá, polák 
chocholačka a polák velký.  

Nejvíce se zákaz používání olověných broků projevil na nejvíce loveném 
druhu kachně divoké. Kachna divoká se loví od 1. 9. do 30. 11. formou honů a 
tahů. Projevil se nedostatkem s ocelovými broky na trhu a malým zastoupením 
přezkoušených zbraní mezi myslivci. Zastoupeny byly hlavně běžné náboje s 
ocelovými broky velikostí 3,0 mm v rážích 16 a 20 a 3,3 mm v ráži 12. Při 
střelbě se použití takových nábojů ukázalo jako značně neefektivní, kdy bylo 
citelně znát zkrácení účinné vzdálenosti při lovu k cca 25 m vlivem rychlejší 
ztráty rychlosti těchto broků a jejich nižší kinetické energie. Na výše letící 
kachny prakticky nemělo smysl střílet. I v případech zasažení kachny na menší 
vzdálenost se v řadě případů stalo, že kachna na první pohled usmrcena spadla 
na vodní hladinu, kde po chvíli "ožila" a uplavala nebo ji následoval úspěšně 
lovecký pes. Broky v těchto případech neměly dostatečnou energii pro průnik 
do hrudní dutiny a nedošlo k humánnímu usmrcení zvěře. 

Při použití vysokovýkonných nábojů ve zbraních se zkouškou pro střelbu 
ocelovými broky s velikostmi ocelových broků 3,6 mm, 3,9 mm a 4,0 mm byla 
úspěšnost střelby značně vyšší, protože byla možnost dodržet uzanci velikosti 
ocelového broku nejlépe o 0,5 mm větší oproti ekvivalentu z olova. Prodloužila 
se i účinná vzdálenost střelby, která byla obdobná použití olověných broků. 
Cena takových nábojů je vesměs obdobná ekvivalentům s olověnými broky. 
Takových zbraní je ale momentálně mezi myslivci menšina. Např. z 50 střelců 
na honu na kachny byly takové zbraně pouze 3, shodou okolností samonabíjecí 
brokovnice od jednoho výrobce v ráži 12/76, z nich jedna zbraň ve vlastnictví 
autora tohoto článku. 

Zajímavá situace nastane při lovu hus, kdy se obvykle loví na větší 
vzdálenosti. V tomto případě běžné náboje pro zbraně bez ověření nebudou 
účinné vůbec. Řešením by v tomto případě bylo opět použití vysokovýkonných 
nábojů ve zbraních se zkouškou pro střelbu ocelovými broky, nejlépe nábojů v 
provedení Magnum (12/76) nebo Supermagnum (12/89, 10/89), kdy 89 mm 
dlouhá nábojnice pojme ještě větší navážku broků. Zbraně v provedení 
Supermagnum se ve vlastnictví českých myslivců objevují jen velmi ojediněle. V 
tomto případě je cena nábojů znatelně vyšší ve srovnání se standardním 
střelivem. Plnohodnotnou náhradou by bylo použití nábojů s broky z wolframu, 
kde jejich rozšíření opět naráží na vysokou cenu a nutnost vlastnit zbraň s 
ověřením. Tyto náboje jsou k extrémním výkonům na velké vzdálenosti přímo 
určeny (WINCHESTER 2010). 
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ZÁVĚR 

Omezení používání nábojů s olověnými broky je nepochybně dobrý příklad 
environmentálně šetrného chování člověka ve vztahu k životnímu prostředí. 
Otázkou zůstává formulace v zákoně, která ne zcela zakazuje použití těchto 
broků při lovu na plochách mokřadů. Běžné náboje pro zbraně bez ověření se 
neukázaly být tou správnou volbou, a tedy přechod na účinné alternativní 
střelivo bude z výše zmíněných důvodů ještě nějakou dobu trvat. 

Srovnání emise olova z lovu s dalšími antropogenními činnostmi jako např. 
spalování fosilních paliv a metalurgickým průmyslem by poskytlo zajímavé 
údaje o vlivu jednotlivých činností na životní prostředí.  
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