
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY 

VÝROBA HLAVNÍ PRO LOVECKÉ ZBRANĚ
MANUFACTURING OF BARRELS FOR HUNTING WEAPONS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE
AUTHOR 

Jan Klusáček

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR 

Ing. Milan Kalivoda

BRNO 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVOD 
 

10 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

 

3 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o vlivu technologie výroby lovecké kulové hlavně 

na rozptyl střelby. Teoretická část pojednává o historii výroby hlavní, jejich hlavních částech 

a speciálních výrobních technologiích. Dále obsahuje rozbor konkrétních zbraní použitých 

při praktické části. V praktické části byl na střelnici vyzkoušen konkrétní rozptyl těchto 

zbraní. V závěrečné diskusi jsou zhodnoceny data získané v praktické části. 

Klíčová slova 

Lovecká kulová hlaveň, drážkovaný vývrt, protlačování, rozptyl. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the influence of hunting rifle barrel production 

technology on shooting precise. The theoretical part of the thesis deals with the history of 

production of barrels, their main parts and special production technologies. It also contains 

an analysis of the specific weapons used in the practical part. In the practical part the 

shooting precision of these weapons was tested on the shooting range. The final discussion 

evaluates the data obtained in the practical part. 

Key words 

Hunting rifle barrel, grooved bore, button rifling, precise. 
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ÚVOD 

K tomuto tématu bakalářské práce přivedl autora celoživotní vztah k myslivosti  

a loveckým zbraním. Lovecké zbraně a přesná střelba z nich, je nedílnou součástí lovu zvěře. 

Přírodní podmínky vždy neumožňují ulovit zvěř na krátkou vzdálenost, a proto vzniká 

potřeba střelby na velké vzdálenosti.  Při střelbě na velké vzdálenosti, aby bylo zaručeno 

rychlé a bezbolestné usmrcení zvěře, hraje jednu z hlavních rolí rozptyl zbraně. 

Z tohoto důvodu se autor začal zajímat, o faktory ovlivňující tento rozptyl. Tyto faktory 

lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Na faktory, které může ovlivnit střelec např.: držení 

zbraně, způsob spouštění, aktuální fyzický a psychický stav atd. a faktory, které nemůže 

ovlivnit střelec. Mezi tyto faktory patří rozptyl způsobený zbraní. Jednou z hlavních částí 

zbraně, která má vliv na rozptyl, je hlaveň s drážkovaným vývrtem a způsob jakou 

technologií byl drážkovaný vývrt vyroben. 

Autor k lovu zvěře používá kulovnici Mauser MO3 se dvěma hlavněmi v rážích 222 

Remington, kterou lze lovit pouze zvěř dravou a srnčí a 300 Winchester Magnum k lovu 

ostatní zvěře. A protože autorův bratr je majitelem kulovnice ZKK 601 v ráži 222 Remington, 

mohlo být přistoupeno ke srovnání těchto dvou zbraní stejné ráže.  

Výroba kulových hlavní je specifická od ostatní strojírenské výroby a to z důvodu 

ochrany výrobního tajemství a proto je v materiálech výrobců a literatuře uváděna jen velmi 

zjednodušeně. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, první kapitola se zabývá teorií výroby hlavní, druhá 

kapitola se zabývá speciální výrobní metodou, třetí kapitola se zabývá rozborem konkrétních 

loveckých zbraní, čtvrtá kapitola se zabývá zhodnocením výroby při praktické zkoušce 

rozptylu střelby a pátá kapitola obsahuje diskusi o zjištěných výsledcích.  

 

 

Obr. 1 Autor při střelbě. 
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1 TEORIE VÝROBY HLAVNÍ PRO LOVECKÉ KULOVÉ ZBRANĚ 
 

Lov a výroba zbraní jsou nerozlučně spjaty s historií lidstva. Zbraně po celou dobu své 

existence byly používány k obstarávání potravy a boji. Čím byl protivník dokonalejší a zvěř 

opatrnější, tím musely být zbraně důmyslnější a dokonalejší. Jako první zbraně byly 

používány sekery, nože, oštěpy, luky a kuše. Po vynálezu střelného prachu byly postupně 

luky a kuše vytlačovány palnými zbraněmi. První palné zbraně byly pro jednoho střelce 

poměrně těžké a z tohoto důvodu se začaly zkracovat a odlehčovat. Jako odpalovací 

mechanismus byl používán doutnákový systém, který byl velice nepraktický a nespolehlivý. 

Doutnákový odpalovací mechanismus nahradil kolečkový zámek, kdy se zmáčknutím spouště 

roztočilo kolečko, ke kterému byl přiklopen skřipec s upevněným kusem kyzu, a vzniklé 

jiskry zapálily střelný prach na pánvičce. Tuto zbraň už bylo, možné nosit nabitou v pouzdře, 

což doutnákový mechanismus nedovoloval. Jako další byl holandský zámek, což byl 

vylepšený kolečkový zámek. Po vynálezu perkusní zápalky na začátku 19. století se začal 

používat tento systém k zážehu střelného prachu, systém se v omezené míře používá dodnes. 

Perkusní systém vytlačily zbraně na náboje s integrovanou zápalkou. Jakákoliv změna 

způsobu odpalování měla zásadní vliv na konstrukce celé zbraně včetně hlavně, což vedlo ke 

změně vzhledu a koncepce zbraní. Při výrobě zbraní byly používány známé technologie 

obrábění pro tu danou dobu a v současné době se při výrobě zbraní používají nejmodernější 

CNC stroje a technologie, ale přesto jsou jedny z nejdražších zbraní stále vyráběny ručně 

věhlasnými puškaři [3]. 

 

 

 

Obr. 1.1 Ručně vyráběná zbraň [4]. 

1.1 Historie výroby hlavní  

     Hlavně ručních palných zbraní se kovaly ze železa nebo odlévaly z bronzu a byly opatřeny 

pouze hladkým vývrtem. Ve 14. století se začaly zbraně osazovat pažbou, která umožňovala 

lepší manipulaci se zbraní. Pažba byla pouze rovná tyč, která byla nasazena na trn. Nabíjení 

zbraně bylo zdlouhavé a pracné – ústím hlavně se nasypal střelný prach a vsunula střela, která 

se pomocí nabijáku utěsnila v nábojové komoře. Součástí komory byl zápalný kanálek 

s pánvičkou na horní straně hlavně. Na pánvičku se nasypalo malé množstvím střelného 
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prachu a zapalovalo se rozžhaveným želízkem nebo uhlíkem drženým v kleštích. Tato střelba 

byla velice zdlouhavá a musel být neustále po ruce oheň, kde si střelec nahříval želízko nebo 

bral uhlíky pro odpálení zbraně. Koncem 15. století se už pouze vyráběly železné hlavně. Od 

počátku 16. století se začaly v omezené míře vyrábět hlavně s drážkováním ve tvaru 

šroubovice. Brzy se zjistilo, že drážkované hlavně jsou přesnější s větším dostřelem než 

hlavně s hladkým vývrtem. Rychlejšímu zavedení drážkovaných hlavní bránila pracnost při 

jejich výrobě. Drážky se protahovaly po jedné, nástroj byl protahován hlavní ručně a natáčen. 

Později byl tento způsob zdokonalen tak, že protažená hlaveň sloužila k vedení nástroje při 

výrobě další hlavně. V polovině 18. století se začaly používat šablony pro vedení nástroje při 

výrobě požadovaných drážek a stoupání. Koncem 19. a začátkem 20. století bylo vynalezeno 

vše, co je používáno na loveckých zbraních do dnes. Další vývoj loveckých zbraní se většinou 

zabýval zdokonalováním konstrukce a ekonomikou jejich výroby [5,6]. 

 

 
Obr. 1.2 Železná hlaveň – píšťala, Čechy, 1. čtvrtina 15. století [5]. 

 

1.2 Hlavní části lovecké kulové hlavně 
 

 

Obr. 1.3 Hlavní části lovecké kulové hlavně. 

1.2.1 Nábojová komora. 

Slouží k zasunutí náboje a tvarem odpovídá danému náboji. Rozměry nábojové komory 

musí zaručit lehké zasunutí a vytažení náboje z komory a při výstřelu nesmí dojít k prasknutí 

nábojnice. Všechny rozměry nábojových komor jsou mezinárodně normalizovány. Za 

normalizované rozměry se přijímají rozměry země, ve které ráže vznikla. Tvary nábojových 

komor jsou v příloze č. 1. Nábojová komora, je vyrobena přímo při výrobě drážkovaného 

vývrtu při rotačním kování nebo je dodatečně vystružena komorovým výstružníkem [7].    

Nábojová komora Přechodový kužel 

Drážkovaný vývrt 

Ústí hlavně 



TEORIE VÝROBY HLAVNÍ PRO LOVECKÉ KULOVÉ ZBRANĚ 

11 

 

ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

Obr. 1.4 Nábojová komora. 

1.2.2 Přechodový kužel. 

Slouží k snadnějšímu zaříznutí střely do drážek. Jeho velikost do značné míry ovlivňuje 

vývin výstřelu a hodnotu tlaku prachových plynů. U méně výkonných ráží je kuželovitost asi 

1 : 30 a u výkonných ráží je kuželovitost asi 1 : 100. Přechodový kužel musí na nábojovou 

komoru navazovat tak, aby se střela co nejdříve zařízla do drážek a nevznikal tak volný chod 

střely, který má za následek předbíhání střely prachovými plyny a rázové zaříznutí střely do 

drážek čímž může dojít ke stržení střely v drážkách a ke špatné stabilizaci rotací. Přechodový 

kužel, je vyroben přímo při výrobě drážkovaného vývrtu při rotačním kování, nebo je 

dodatečně vystružen komorovým výstružníkem [7]. 

 

1.2.3 Drážkovaný vývrt. 

Drážkovaný vývrt je tvořen vystouplými částmi – pole a prohloubenými částmi – drážka. 

Drážky mohou mít různý tvar, velikost stoupání a směr drážek. Drážky mohou být při 

pohledu od nábojové komory buď pravotočivé, nebo levotočivé, nejčastěji se u loveckých 

zbraní používá pravoúhlé pravotočivé stoupání. Počet otáček střely na ústí zbraně je dán 

stoupáním drážek a rychlostí střely, stoupání drážek může být konstantní nebo progresivní. 

Současné kulové hlavně mají stoupání drážek mezi 0,2 až 0,5 m. Průměr vývrtu v drážkách je 

vždy o něco menší než průměr střely, aby došlo k utěsnění střely ve vývrtu. Střela se 

zařezává do polí, které udělují střele rotaci kolem své podélné osy. Průměr vývrtu v polích 

určuje ráž zbraně (např. 7x57, 308 Win., 9,3x74R). Tato část hlavně s ústím nejvíce 

ovlivňuje rozptyl střelby [7]. Tvary typů drážek jsou v příloze č. 2. Způsoby výroby viz 

kapitola 2.   

 

Nábojová komora 
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Obr. 1.5 Drážkovaný vývrt. 

1.2.4 Ústí hlavně. 

Tvar a kolmost ústí hlavně na osu hlavně má zásadní vliv na přesnost střelby. Ústí hlavně 

musí být vyrobeno tak, aby v případě pádu zbraně na hlaveň nedošlo k deformaci ústí a tím 

k zhoršení rozptylu střelby nebo znemožnění střelby vůbec. Ústí nesmí mít otřepy, jakékoliv 

otlaky a zhmožděniny, které mají vliv na rozptyl střelby. Různé tvary ústí hlavní jsou 

v příloze č. 3. Ústí hlavně se vyrábí třískovým obráběním [6]. 

 

 

Obr. 1.6 Ústí hlavně. 

drážka 

pole 
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2 SPECIÁLNÍ VÝROBNÍ METODY 

Speciální metody výroby drážkovaného vývrtu -     kování, 

- protahování, 

- flow forming, 

- elektrochemické obrábění, 

- drážkování, 

- protlačování.  

 

2.1 Protlačování 

     

 Protlačování hlavní (angl. – button rifling) je tvářecí operace za studena. Tato operace 

vznikla z důvodu urychlení procesu výroby drážkovaných hlavní. Většina továrních hlavní je 

dnes mimo rotační kování za studena vyráběna touto metodou. Tato metoda spočívá 

v protlačení nebo protažení tvářecího trnu provrtaným polotovarem hlavně. Z důvodu 

nenamáhání nástroje a trnu vzpěrem je proces tažení jednoznačně výhodnější. Tvářecí trn je 

připevněn k tlačnému nebo tažnému trnu a pomocí něho je za současné rotace protlačen nebo 

protažen hydraulickým lisem ve vodorovné poloze přes provrtaný polotovar hlavně, rotace 

musí být konstantní z důvodu stoupání drážek. Pokud dojde při protlačování nebo protahování 

ke změně rotace nebo rychlosti posuvu tvářecího trnu, dojde ke změně stoupání drážek. Tato 

náhlá změna stoupání drážek může při výstřelu způsobit rozkmitání střely nebo její stržení 

v drážkách což bude mít za následek nestabilizovanou střelu rotací. Střela po opuštění hlavně 

bude mít nepředvídatelnou dráhu, a tudíž bude velice nepřesná a nebezpečná. Další aspekt 

ovlivňující rychlost protlačování nebo protahování je i nehomogenita polotovaru hlavně,  

v případě výskytu míst s vyšší nebo nižší tvrdostí, dojde ke změně rychlosti posuvu tvářecího 

trnu. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké nároky na hutní polotovary pro výrobu hlavní. 

Používaný materiál např. 42CrMO4 QT (ČSN 15 142.6) pevnost 800MPa/mm. Při 

protlačování nebo protahování je důležité mazání nástroje. Jako jeden ze způsobů mazání se 

používá propláchnutí polotovaru hlavně roztokem modré skalice (CuSO4), která způsobí 

vyloučení amorfní vrstvičky mědi na povrchu materiálu a zajistí lepší kluzné vlastnosti. Dále 

 
Obr. 2.1 Protlačování tvářecího trnu. 

hlaveň 

protlačovací trn 
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se používají speciální maziva, jejichž složení podléhá výrobnímu tajemství, a z tohoto důvodu 

je nebylo možné zjistit. Protlačování tvářecího trnu je vyobrazeno na obr. 2.1. Při tomto 

tvářecím procesu jsou dosahované tlaky okolo 400 MPa. Při protlačování a protahování 

tvářecího trnu dochází k vnášení vnitřního pnutí do polotovaru hlavně, toto pnutí je lokálně 

rozmístěno v okolí vývrtu a je nutné jej z polotovaru hlavně po protlačení nebo protažení 

odstranit. Pro odstranění pnutí se polotovary hlavní žíhají, (žíhá se ve vakuu z důvodu 

nespálení drážkovaného vývrtu, v rozpětí teplot cca 525 – 575 °C). Někteří výrobci hlavní 

používají ke stabilizaci místo ohřevu zmražení materiálu (angl. – cryogenic stress relieving). 

Po tepelné stabilizaci polotovaru hlavně zůstane rozměr vývrtu zachován, bez tepelné 

stabilizace dojde po osoustružení hlavně k roztažení průměru vývrtu na ústí o 0,03-0,05 mm. 

Po tepelné stabilizaci následuje ruční lapování vývrtu hlavně. Výhodou této metody jsou 

krátké výrobní časy, levné nástroje a velice dobré přesnosti výroby. Nevýhodami této metody 

je již výše zmíněné vnášení vnitřního pnutí do polotovaru hlavně a v případě neodstranění 

tohoto pnutí vznik trhlin ve vývrtu hlavně. Touto metodou se vyrábí pouze drážkovaný vývrt. 

Nábojová komora, přechodový kužel a vnější tvar hlavně se musí vyrobit třískovým 

obráběním [8,9]. Úprava polotovaru po protlačování je vyobrazena na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Úprava polotovaru po protlačování [9]. 

 
2.1.1 Nástroj pro protlačování 

     Protlačovací trn je nejčastěji vyroben z tvrdokovu, jeho tvar je dán počtem, tvarem  

a stoupáním drážek, a jestli je určen pro protlačování nebo protahování. Tvářecí část trnu 

bývá na obou stranách kuželovitá a má tvar negativního vývrtu. Jeden tvar tvářecího trnu je 

vyobrazený na obr. 2.3. Dále může nebo nemusí obsahovat kalibrační část (tzv. kuličku nebo 

soudeček). Tato kalibrační část dokončuje tvar a průměr vývrtu v polích. Kalibrační část je 

umístněná vždy za tvářecí částí po směru pohybu nástroje. Velikost protlačovacího trnu je 

větší, než konečný rozměr drážkovaného vývrtu o přídavek na „odpružení“ materiálu vlivem 

elastické části deformace [8]. Jeden z možných tvarů protlačovacího trnu je vyobrazen na  

obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Protlačovací trn s kalibrační kuličkou. 

 
 
 
 
 

kalibrační část 

protlačovací 

část 

směr pohybu 
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3 ROZBOR KONKRÉTNÍ LOVECKÉ ZBRANĚ 

Části lovecké kulové zbraně   - hlaveň, 

  - pouzdro závěru, 

  - závěr, 

  - zaměřovací dalekohled, 

  - pažba. 

        

3.1 Mauser MO3 

     Zbraň moderní konstrukce od firmy Mauser se sídlem v jihoněmeckém městečku Issny. 

Kulovnice Mauser MO3 je zkonstruována na vylepšeném principu válcového otočného  

a odsuvného závěru Mauser. Tato konstrukce umožňuje jednoduchou výměnu hlavní ve třech 

různých skupinách ráží podle délky závěru mini, standard a Magnum [10]. 

 

Obr. 3.1 Mauser MO3. 

3.1.1 Pažba 

 Je vyrobena ze speciální vrstvené lamino překližky (Stratabond). Tato pažba díky 

anatomickému tvarování pistolové rukojeti umožňuje pevné držení zbraně s rukou v přirozené 

poloze. Délka a výška pažby je stavitelná díky patentovanému systému (Speedlock). Tento 

systém umožňuje rychlé přizpůsobení délky a výšky pažby různým podmínkám střelby, 

případně její přizpůsobení jinému druhu optiky nebo střelci [11].  
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Obr. 3.2 Pažba Mauser MO3. 

3.1.2 Zaměřovací dalekohled 

Zbraň je osazena pomocí originální montáže Mauser zaměřovacím dalekohledem. Tato 

montáž díky patentovanému systému umožňuje bez opětovného nastřelení zbraně montáž  

a opětovnou demontáž zaměřovacího dalekohledu. Dále je montáž opatřena mezikusem 

z důvodu posunutí zaměřovacího dalekohledu blíže k oku střelce, což by bez tohoto mezikusu 

s tímto typem montáže nebylo možné.  

Zaměřovací dalekohled ZEISS Victory Diavari 6 - 24 x 56 T* je určen pro střelbu na 

velké vzdálenosti. Zaměřovací dalekohled disponuje nastavením paralaxy od 50 m až ∞ 

(nekonečno), které eliminuje vliv nesprávného pohledu do zaměřovacího dalekohledu při 

střelbě na různé vzdálenosti. Standardní zaměřovací dalekohledy mají nastavenou paralaxu na 

100 m. Pro korekci záměrného bodu pro různé vzdálenosti a sílu větru je vybaven 

balistickými věžičkami. Vnější čočky okuláru a objektivu jsou opatřeny speciální vrstvou 

LotuTec®, která zabraňuje ulpívání vody a nečistot na čočkách. Záměrná osnova 40 

s osvětleným záměrným bodem zaručuje přesné zamíření na cíl [12].   

 

 

Obr. 3.3 ZEISS Victory Diavari 6 - 24 x 56 T*. 
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3.1.3 Pouzdro závěru 

Přední část pouzdra závěru tvoří vybrání a mechanismus pro upevnění hlavně k pouzdru 

závěru, v prostřední části je šachta zásobníku, do zásobníku jdou vkládat náboje jak ve zbrani, 

tak mimo zbraň, zadní část je tvořena záchytem závěru, spoušťovým mechanismem se 

spouští, která je vybavena francouzským napínáčkem. Horní část závěru je tvořena 

speciálními sedly pro montáž zaměřovacího dalekohledu. Ve spodní části je lučík spouště a 

záchyt zásobníku. 

 

 

Obr. 3.4 Pouzdro závěru Mauser MO3. 

3.1.4 Závěr 

Závěr se skládá z ořechu, těla závěru s klikou závěru, bicího a napínacího ústrojí. 

Ořech se skládá z vybrání pro dno nábojnice, tří dvojic uzamykacích ozubů uspořádaných ve 

dvou řadách po 120°, což zkracuje dráhu otevírání závěru proti klasickému závěru o 30°, 

vytahovače, vyhazovače nábojnic a zápalníku.  

Přední část závěru tvoří drážka pro uchycení ořechu. Střední válcová část s vybráním pro 

snížení tření a vodící drážkou pro vedení závěru. V zadní části se nachází klika závěru  

a vybrání pro uchycení bicího a natahovacího ústrojí. Povrchová úprava je alkalické černění. 

Bicí a natahovací ustrojí je tvořeno úderníkem, mechanizmem pro natažení a uvolnění 

úderníkové pružiny. Tento systém umožňuje nošení zbraně v nenataženém stavu a její 

natažení těsně před výstřelem. 

 

 

Obr. 3.5 Závěr Mauser MO3. 
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3.1.5 Hlaveň    

Drážkovaný vývrt hlavně je vyroben rotačním kováním, což je nejčastější způsob výroby 

sériových hlavní. Vývrt je tvořen 6 pravotočivými drážkami a má stoupání 14“. Vnější 

povrch hlavně je vytvořen soustružením, jako povrchová úprava je provedena nitridace na 

černo, která zajišťuje velice dobrou otěruvzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům. 

Délka hlavně je 600 mm, Hlaveň má kuželovitý tvar s průměrem hlavně na ústí 16 mm, ústí 

vývrtu je upraveno kuželovým zahloubením viz kap 1.2.4. Uzamykací ozuby jsou součástí 

hlavně a proto tento systém umožnuje jednoduchou výměnu hlavní, povolením dvou matic 

usazených v pouzdru závěru. Šrouby M 7 x 0,75 jsou součástí hlavně. Uložení hlavně je 

plovoucí a nedotýká se nikde pažby, při dotyku pažby s hlavní by docházelo ke změnám 

kmitání hlavně pří výstřelu a nepřesné střelbě. Hlaveň není opatřena mířidly a z tohoto 

důvodu umožňuje pouze střelbu přes zaměřovací dalekohled nebo jiný optický přístroj [10]. 

 

 

Obr. 3.6 Hlaveň Mauser MO3 222 Rem. 

3.2 ZKK 601 

     Tradiční spolehlivá zbraň vyrobená v České zbrojovce, a.s. v Uherském Brodě. Kulovnice 

ZKK 601 je konstruována na principu válcového, otočného, odsuvného závěru Mauser, 

s krátkým závěrovým systémem pro náboje do maximální délky 70 mm a průměru dna 

nábojnice 12 mm [13]. 
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Obr. 3.7 ZKK 601. 

3.2.1 Pažba 

 

Zbraň je osazena ořechovou polopažbou v provedení Standard, což je americký tvar 

pažby s pistolovou rukojetí bez lícnice. Pata hlaviště je osazena pryžovou botkou. Povrchová 

úprava olej. Pro dobré držení je pažba opatřena rybinou. 

 

3.2.2 Zaměřovací dalekohled 

 

Zbraň je osazena pomocí pevné dvojdílné montáže Kozap zaměřovacím 

dalekohledem. Tato montáž neumožňuje bez opětovného nastřelení zbraně, sundání  

a opětovné nasazení zaměřovacího dalekohledu.  

Zaměřovací dalekohled HAWKE SIDEWINDER 6 - 24 x 56 SR PRO je určen pro 

střelbu na velké vzdálenosti. Zaměřovací dalekohled disponuje nastavením paralaxy od 9 m 

až ∞ (nekonečno), viz kap 3.1.2. Pro korekci záměrného bodu pro různé vzdálenosti a sílu 

větru je vybaven balistickými věžičkami. Vnější čočky okuláru a objektivu jsou opatřeny 

speciální vrstvou Multi-Coated. Záměrná osnova SR Pro s osvětleným záměrným křížem 

zaručuje přesné zamíření i na malé cíle na velkou vzdálenost [14].  

 

 

Obr. 3.8 Zaměřovací dalekohled HAWKE SIDEWINDER. 

3.2.3 Pouzdro závěru 

 

  Pouzdro závěru slouží k uzamykání náboje do nábojové komory a je opatřeno na horní 

straně drážkami pro montáž zaměřovacího dalekohledu. Dále je osazeno spouští 

s francouzským napínáčkem, který umožňuje velice jemné spuštění zbraně.  
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Pojistka je umístněná na pravé straně pouzdra závěru, odjišťuje se pohybem ke střelci, 

což je velmi nepraktické a z tohoto důvodu je u novějšího typu zbraně ČZ 527 tento směr 

obrácen. Pojistka blokuje spoušťový mechanismus a otevření závěru v uzavřené poloze.  

Zbraň je osazena nábojovou schránkou pro 5 nábojů [13]. 

 

3.2.4 Závěr 

     Závěr s klikou závěru je vyroben kováním z jednoho kusu oceli, tvoří ho dva masivní 

uzamykacími ozuby a dlouhý vytahovač. Na kuličce závěru je nasazena gumová kulička 

umožňující pevné a rychlé uchopení kliky závěru. Dále obsahuje bicí ústrojí.  

 

Obr. 3.9 Závěr ZKK 601. 

3.2.5 Hlaveň 

 

Drážkovaný vývrt hlavně je vyroben protlačováním. Vývrt je tvořen 6 pravotočivými 

drážkami a má stoupání 8,5“. Nábojová komora je vystružena komorovým výstružníkem. 

Vnější povrch hlavně je vytvořen soustružením, jako povrchová úprava je provedeno 

alkalické černění, které zajišťuje odolnost proti povětrnostním vlivům. Délka hlavně je 635 

mm, hlaveň má válcový tvar s průměrem hlavně na ústí 21 mm, ústí vývrtu je upraveno bez 

zahloubení, viz kap 1.2.4. Hlaveň je pevně našroubována do pouzdra závěru  

a tudíž neumožňuje výměnu hlavně bez použití nástrojů a nového vymezení závěrové vůle. 

Uložení hlavně je plovoucí viz kap 3.1.5. Hlaveň není opatřena mířidly, viz kap 3.1.5 [9].  
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Obr. 3.10 Hlaveň ZKK 601. 

3.3 Náboj 222 Rem. 

 
Náboj 222 (5,6x43) vznikl na počátku 50. let 20. století ve firmě Remington. Je původní 

konstrukce a nevznikl žádnou úpravou jiného náboje. Tato ráže se používá jak v zemi svého 

vzniku USA, tak i v Evropě. Z důvodu velice dobré přesnosti a malého zpětného rázu je 

s oblibou používána pro terčovou střelbu a lov menší zvěře [15].   

 

3.3.1 Tovární náboje 222 Rem. 
 

Tento náboj se skládá z mosazné nábojnice válcového tvaru s drážkou pro lehké vytažení 

z nábojové komory, zápalky typu Boxer, střelného prachu a je laborován střelou Sierra 

HPBT. Tato střela je pro svoji špičkovou přesnost především určena pro sportovní střelbu. 

Střela HPBT 52 grs. je tvořena tombakovým pláštěm zakončeným lodní zádí, olověným 

jádrem s expanzní dutou špičkou [16]. Střela splňuje zákonné podmínky pro lov dravé a srnčí 

zvěře.  

 

 

 

Obr. 3.11 Náboje 222 Rem. tovární. 
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3.3.2 Přebíjené náboje 222 Rem. 

 

Tento náboj se skládá z mosazné nábojnice, zápalky Sellier&Bellot 4,4 SPM, střelného 

prachu Lovex S053 a je laborován střelou Sierra 1365 Tato střela je určena pro lov zvěře. 

Střela Sierra 1365 55 grs. je tvořena tombakovým pláštěm zakončeným lodní zádí  

a olověným jádrem [17]. Použití viz kap 3.3.1. 
   

 

Obr. 3.12 Náboje 222 Rem. přebíjené. 
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4 ZHODNOCENÍ VÝROBY 

Zhodnocení vlivu výrobních metod drážkování vývrtu na rozptyl střelby proběhlo 

praktickou střelbou na schválené střelnici Světnov. Střelba byla prováděna na vzdálenosti  

50 m, 100 m a 150 m. Při hodnocení rozptylového obrazce lze vycházet z vepsané případně 

opsané kružnice nebo obdélníku. Při tomto hodnocení bylo vycházeno z plochy obdélníku 

rozptylového obrazce pěti výstřelů. Dále byl spočítán střední zásah a sestrojen obdélník, který 

překrýval rozptylový obrazec. Při hodnocení rozptylu nebyl brán ohled na umístnění tohoto 

rozptylového obrazce na terči. Rozbor konkrétních výsledků bude proveden v diskusi. Jako 

střed x-ové a y-nové osy byl brán střed terče [6].   

 

Plochy obdélníků byly vypočítány ze vztahu 

𝑆𝑜 = a .  b           (4.1) 
Kde:  

a=  strana obdélníku [mm]  

b=  strana obdélníku [mm] 
 

Souřadnice středního zásahu byly vypočítány ze vztahu 

 

𝑠𝑥 =
𝑥𝑛1+𝑥𝑛2+𝑥𝑛3+𝑥𝑛4+𝑥𝑛5

n
         (4.2)

  

 𝑠𝑦 =
𝑦𝑛1+𝑦𝑛2+𝑦𝑛3+𝑦𝑛4+𝑦𝑛5

n
         (4.3) 

Kde:  

𝑥𝑛= vzdálenost středu výstřelu na ose x [mm]  

𝑦𝑛= vzdálenost středu výstřelu na ose y [mm]  

n= počet výstřelů [mm] 
 

  

 

Obr. 4.1 Anemometr EXTECH  a dálkoměr Yukon. 
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4.1 Podmínky střelby 

 Střelba probíhala v sedě s oporou zbraně o pytlíky s pískem, které zaručily naprosto 

přesné držení zbraně a přesnost střelby. Povětrnostní vlivy mající vliv na střelbu byly měřeny 

Anemometrem EXTECH 45158, kterým byla měřena teplota a síla větru v místě střelby,  

u terčů nebyla rychlost a směr větru měřen, dále pak dálkoměrem Yukon Extend LRS-1000, 
kterým byla měřena vzdálenost terčů. Pořadí střelby - nejprve byla provedena střelba na 50 m 

pak 100 m a nakonec na 150 m. Pořadí zbraní bylo následující, jako první zbraň ZKK 601 

s továrním střelivem jako druhá zbraň Mauser MO3 s továrním střelivem a jako poslední opět 

zbraň ZKK601 s přebíjeným loveckým střelivem. Po každém výstřelu bylo zaznamenáno 

pořadí a poloha výstřelu na terči pro jeho pozdější měření.  

4.2 Střelba ZKK601 tovární náboje 

Jako záměrný bod při střelbě byl použit střed terče. Zvětšení zaměřovacího dalekohledu bylo 

nastaveno na 24 x a paralaxa zaměřovacího dalekohledu byla nastavena dle vzdálenosti 

střelby na 50 m, 100 m a 150 m. Při střelbě nebyla prováděna korekce na jiný druh střeliva, 

vzdálenost a vítr. Směr a síla větru v místě měření byly konstantní. Posunutí zásahů vlevo 

způsobilo nastřelení zbraně na jiný druh střeliva. Souřadnice zásahů od středu terče a velikost 

rozptylového obdélníku byly měřeny za pomoci Microsoft Word, kdy byly naskenovány terče 

v měřítku 1:1, poté ve 4 násobném zvětšení byly přidány osy x a y, které se protínaly ve 

středu terče, dále bylo použito pět kružnic o průměru 5,7mm, mimo terč ze střelby na 150 m 

ZKK 601 přebíjenými náboji, kde byly použity čtyři kružnice o průměru 5,7 mm což je 

průměr střely. Tyto kružnice byly umístěny na zásahy v terči a pomocí velikosti čar byla 

změřena x-ová a y-nová vzdálenost středů kružnic od středu terče. Po výpočtu středního 

zásahu, byl střední zásah vyznačen na terči. Nakonec byly zásahy z vnější strany ohraničeny 

rozptylovým obdélníkem, který se tečně dotýká nejvzdálenějších kružnic. X-ové a y-nové 

vzdálenosti zásahů včetně středního zásahu a velikosti plochy obdélníku rozptylového 

obrazce jsou uvedeny v tabulce 4.1. Terče s vyznačeným středním zásahem a rozptylovým 

obrazcem, viz příloha 4, 5, 6. 

Tab. 4.1 ZKK 601 tovární náboje.  
Vzdálenost od 

středu v mm 

50 m 100 m 150 m 

osa x osa y osa x osa y osa x osa y 

1 výstřel -11,00 6,80 -8,60 0,70 -12,80 24,40 

2 výstřel -5,30 8,30 -6,90 5,30 -12,50 23,00 

3 výstřel -9,20 6,70 -4,70 -1,60 -16,40 18,60 

4 výstřel -4,00 7,50 -5,50 6,80 -15,20 21,60 

5 výstřel -6,50 7,50 -3,30 7,60 -17,30 22,10 

Střední zásah -7,20 7,40 -5,80 3,76 -14,84 21,94 

Strany obdélníku 12,40 7,10 10,8 14,70 10,30 11,30 

Plocha obdélníku 88,04 mm
2
 158,76 mm

2
 116,39 mm

2 

 

4.3 Střelba Mauser MO3 tovární náboje 

Jako záměrný bod při střelbě byl použit střed terče. Zaměřovací dalekohled, byl nastaven, viz 

4.2. Při střelbě nebyla prováděna korekce na jiný druh střeliva a vítr, pouze byla provedena 

korekce na vzdálenost. Směr a síla větru v místě měření byly konstantní. Posunutí zásahů 

vlevo, způsobilo nastřelení zbraně na jiný druh střeliva. Souřadnice zásahů od středu terče  

a velikost obdélníku byly měřeny, viz 4.2. X-ové a y-nové vzdálenosti zásahů včetně 
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středního zásahu a velikosti plochy obdélníku rozptylového obrazce jsou uvedeny v tabulce 

4.2. Terče s vyznačeným středním zásahem a rozptylovým obrazcem, viz příloha 7, 8, 9. 

Tab. 4.2 Mauser MO3 tovární náboje.  
Vzdálenost od 

středu v mm 

50 m 100 m 150 m 

osa x osa y osa x osa y osa x osa y 

1 výstřel -19,70 -15,20 -25,60 -0,82 -48,40 4,00 

2 výstřel -22,00 -11,00 -20,10 -1,10 -49,60 -4,80 

3 výstřel -21,50 -8,80 -15,40 -4,10 -44,60 -8,80 

4 výstřel -25,50 -6,20 -22,70 2,80 -36,00 9,10 

5 výstřel 20,40 -5,50 -19,30 7,40 -38,00 -9,50 

Střední zásah -21,82 -9,34 -20,62 0,84 -43,32 -2,00 

Strany obdélníku 11,00 15,10 15,50 21,10 19,10 24,10 

Plocha obdélníku 166,10 mm
2
 327,05 mm

2
 460,31mm

2 

4.4 Střelba ZKK601 přebíjené náboje 

Jako záměrný bod při střelbě, byl použit střed terče. Zaměřovací dalekohled, byl nastaven, viz 

4.2. Při střelbě nebyla prováděna korekce na vzdálenost a vítr. Směr a síla větru v místě 

měření, byly konstantní. Tato zbraň je nastřelena na tyto náboje. Souřadnice zásahů od středu 

terče a velikost obdélníku byly měřeny, viz 4.2. X-ové a y-nové vzdálenosti zásahů včetně 

středního zásahu a velikosti plochy obdélníku rozptylového obrazce jsou uvedeny v tabulce 

4.3. Terče s vyznačeným středním zásahem a rozptylovým obrazcem, viz příloha 10, 11, 12. 

Do rozptylového obrazce nebyl započítán třetí výstřel, při kterém došlo ke strhnutí rány 

střelcem, a proto byly hodnoceny pouze 4 výstřely. 

Tab. 4.3 ZKK 601 přebíjené náboje.  
Vzdálenost od 

středu v mm 

50 m 100 m 150 m 

osa x osa y osa x osa y osa x osa y 

1 výstřel -7,50 -12,70 7,90 -4,10 -5,70 7,50 

2 výstřel -7,50 -6,10 -1,70 5,30 0,50 0,80 

3 výstřel -2,80 -1,50 -7,50 -2,70   

4 výstřel -1,20 -3,90 -0,70 -5,40 7,10 -2,80 

5 výstřel 0,20 -4,80 -9,30 -2,00 8,30 -2,80 

Střední zásah -3,80 -5,80 -2,30 -1,80 2,60 0,70 

Strany obdélníku 12,60 15,30 21,10 14,60 17,80 15,80 

Plocha obdélníku 192,78 mm
2
 308,06 mm

2
 275,90 mm

2 
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5 DISKUZE 

5.1 Získané výsledky 

 V tabulce 5.1 jsou barevně zvýrazněny nejmenší rozptylové obrazce ve vzdálenosti  

50 m, 100 m a 150 m. Výsledky střelby továrními náboji z těchto zbraní prokázaly, že způsob 

výroby drážkování hlavně má vliv na rozptyl zbraně. 

 
Tab. 5.1 Výsledný rozptyl. 

plocha obdélníku 

v mm
2 

ZKK 601 

tovární 
Mauser MO3 

ZKK 601 

přebíjené 

50 m 88,04 166,10 192,78 

100 m 158,76 327,05 308,06 

150 m 116,39 460,31 275,90 

 

5.2 Podmínky ovlivňující rozptyl  

 Velkou měrou ho ovlivňují i použité náboje, pro minimalizaci tohoto vlivu byly 

používány pro střelbu z obou zbraní tovární náboje stejné výrobní série, což dokazuje střelba 

ze ZKK 601 přebíjenými náboji. Zde je vidět že při použití přebíjených nábojů je rozptyl 

hlavně přibližně srovnatelný s rozptylem hlavně vyrobené rotačním kováním s továrními 

náboji. 

 Rozptyl zbraně byl malou měrou ovlivněn i střelcem což dokazuje nepovedená třetí 

rána z kulovnice ZKK 601 přebíjeným střelivem, přestože při střelbě byly dodržovány 

všechny pravidla pro přesnou střelbu.  

Mezi další faktory, které mohly ovlivnit rozptyl střelby, mohl patřit rozdíl ve vnějším 

průměru hlavní, kdy co největší průměr hlavně, snižuje kmitání hlavně při výstřelu a tím 

menší rozptyl, kmity hlavní při střelbě nebyly měřeny, a proto tento vliv nelze prokázat. Další 

faktor, který mohl ovlivnit rozptyl zbraní je rozdílné stoupání drážek vývrtu u zkoušených 

hlavní. Větší velikost rozptylového obrazce ve vzdálenosti 100 m u ZKK 601 s továrním 

střelivem, lze přisuzovat různému proudění větru v této vzdálenosti v čase střelby. 

 

5.3 Využití 
 

 Rozptyl protlačované hlavně s přebíjenými náboji splňuje požadavky pro lov zvěře na 

tyto vzdálenosti, kdy deklarovaný rozptyl (precise) nábojů s poloplášťovými střelami od 

firmy Sellier & Bellot je kružnice o průměru 5cm (1963,50 mm
2
) na 100 m [18]. Rozptyl 

protlačované hlavně s továrními náboji převyšuje požadavky pro přesnou střelbu na velké 

vzdálenosti a lov zvěře. Rozptyl kované hlavně s továrními náboji splňuje požadavky pro lov 

zvěře na tyto vzdálenosti, Z výše vyplývajících výsledků je zřejmé, že pro sportovní střelbu a 

lov na větší vzdálenosti je pro výrazně lepší rozptyl vhodnější protlačovaná hlaveň s 

továrními náboji.  

 

5.4 Názor autora na budoucnost 

 
 Někdo by mohl namítnout, že řešení otázky rozptylu hlavní klasických kulových 

zbraní v dnešní době je zbytečné z důvodu pokroku ve vývoji vojenských zbraní, kdy i v 

minulosti některé lovecké zbraně vznikaly úpravou vojenských zbraní. Dle názoru autora, ale 
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není, v ČR je Myslivost zařazena mezi národní kulturní dědictví, a proto si autor myslí, že 

budou k lovu i nadále používány zbraně klasické konstrukce a ne třeba laserové zbraně. 

 

5.5 Zajímavost 

 Při zjišťování informací k bakalářské práci byla nalezena souvislost mezi firmou 

Mauser a Základními měrkami (Johanssonovymi měrkami). Myšlenka na Johanssonovy 

měrky napadla Carla Edvarda Johanssona při návštěvě firmy Mauser na přelomu 19. a 20. 

století, kde viděl obrovské množství různých limitních měřidel [19].  

  

5.6 Použité náboje 

 Osud použitých nábojů je různý, vystřelené mosazné nábojnice buďto zůstávají 

ponechány svému osudu v přírodě, případně jsou použity pro opětovné přebíjení, a případně 

končí ve sběrných surovinách. Osud střel je jasný ty ve většině případů skončí v zemi, pouze 

nepatrná část střel zůstane v těle zvěře a tyto pak slouží lovci jako upomínka na lov. Tyto 

použité střely jsou vyobrazeny na obr. 5.1. Z důvodu kontaminace půdy a zvěřiny olovem 

obsaženým ve střelách, je v poslední době ekologickými organizacemi vyvíjen poměrně 

značný tlak na zákaz používání těchto střel, z tohoto důvodu jsou střely s obsahem olova 

výrobci nahrazovány kompozitními střelami. Náhrada olověných střel kompozitními střelami 

také není úplně ideální řešení, při použití těchto střel dochází při výstřelu k vyššímu namáhání 

vývrtu hlavně při průchodu střely drážkovaným vývrtem a dále při kontaktu střely se zemí 

může docházet k vyšší odrazivosti střel.    

 

Obr. 5.1 Použité střely vyjmuté z těl ulovené zvěře. 
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ZÁVĚRY 

 Tato bakalářská práce řeší problematiku vlivu technologie výroby drážkování hlavně 

na rozptyl zbraně. Úvodní část se zaobírá historií výroby kulových hlavní a rozborem 

hlavních částí kulové hlavně.  

 Další část popisuje speciální výrobní technologie používané při výrobě drážkovaných 

vývrtů kulových hlavní. Detailně se zaobírá metodou protlačování při výrobě drážkovaného 

vývrtu a nástroji používanými při této metodě. Tato kapitola také uvádí výhody a nevýhody 

této metody při výrobě drážkování vývrtu.  

 Prostřední část obsahuje rozbor konkrétních zbraní a to kulovnice Mauser MO3 

s hlavní vyrobenou rotačním kováním a kulovnice ZKK 601 s hlavní vyrobenou 

protlačováním. Také obsahuje rozbor jejich hlavních částí, příslušenství a nábojů, které byly 

použity v praktické části této práce.  

 Předposlední část popisuje praktickou zkoušku rozptylu těchto konkrétních zbraní na 

střelnici, podmínky střelby, způsob měření a vyhodnocování dosažených výsledků. Získané 

hodnoty rozptylu konkrétních zbraní jsou uvedeny v tabulkách. Nejmenší rozptylový obrazec 

v 50 m byl dosažen kulovnicí ZKK601 s továrním střelivem a to 88.04 mm
2
. Nejmenší 

rozptylový obrazec ve 100 m byl dosažen kulovnicí ZKK601 s továrním střelivem a to  

158,76 mm
2
. Nejmenší rozptylový obrazec ve 150 m byl dosažen kulovnicí ZKK601 

s továrním střelivem a to 116,39 mm
2
. 

 Závěrečná část obsahuje diskuzi o získaných výsledcích, dále se zaobírá vlivem 

konkrétních podmínek střelby na rozptyl a zhodnocením využití těchto zbraní při lovecké 

případně sportovní střelbě. V případě nutnosti střelby na 1000 m a více jsou používány těžké 

hlavně s vývrtem vyrobeným metodou drážkováním. Tato kapitola obsahuje i zajímavost 

spojenou s firmou Mauser.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, POJMŮ A ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

1“ - 1 Palec 

300 Win. Mag.   - 300 Winchester Magnum (7,62x66) lovecký 

náboj firmy Winchester, náboj s vysokým 

výkonem a plochou balistickou křivkou, tento 

náboj je vhodný k lovu většiny zvěře mimo 

velké šelmy a tlustokožce, z tohoto důvodu je 

používán i k lovu na velké vzdálenosti [15] 

Alkalické černění - vytvoření oxidačního povrchu černé bary na 

součásti z estetického a antikorozního důvodu 

Anemometr - přístroj pro měření síly větru 

CNC   - Computer Numeric Control 

Cr   - Chrom  

ČR - Česká republika 

dravá zvěř - dravá zvěř [20] je nové označení pro zvěř 

škodnou, toto označení bylo ve 

starém Zákoně o myslivosti [21], v novém 

Zákoně o myslivosti [22] již tento termín 

není, a proto se tento název přestal používat. 

Mezi tuto zvěř patří Liška obecná (Vulpes 

vulpes), Jezevec lesní (Meles meles), Kuna 

skalní (Martes foina), Kuna lesní (Martes 

martes), Vrána obecná (Corvus corone) a 

Straka obecná (Pica pica). 

drážkování - nejstarší metoda výroby drážkovaného vývrtu 

třískovým obráběním 

elektrochemické obrábění - obrábění pomocí měděné elektrody ve tvaru 

negativního vývrtu v lázni [27]  

flow forming - novější metoda výroby vývrtu a současně 

vnějšího povrchu hlavně, podobná válcování 

za studena [28] 

francouzský napínáček - součást spoušťového mechanizmu, slouží 

k jemnému spuštění zbraně, tento napínáček 

se iniciuje zatlačením spoušťového jazýčku 

vpřed 

kování - tváření kovů při kovací teplotě pomocí 

kovacích kladiv 

Kýz - rudný nerost kovového vzhledu [25] 

lapování - velmi jemné broušení pomocí lapovací pasty 

laser - Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation je zdroj elektromagnetického 

záření [26] 
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lodní záď - zadní část střely ve tvaru lodní zádě slouží 

k snížení odporu vzduchu při letu střely [16] 

Lovex S053 - jednosložkový nitrocelulózový prach určený 

pro kulové zbraně [24] 

Mo   - Molybden 

MPa - Megapascal 

Multi-Coated - speciální ochranná vrstva nanesená na čočky 

dalekohledu, propouštějící světlo a 

zabraňující ulpívání vody a nečistot na 

čočkách dalekohledu [12] 

Myslivost - „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“ [22] 

nábojnice - mosazné popřípadě kovové pouzdro 

normalizovaného tvaru, sloužící pro uložení 

zápalky, střelného prachu a střely 

Nitridace - chemicko-tepelné zpracování ocelí, jedná se o 

sycení povrchu dusíkem při teplotě 480-

520°C 

osnova 40 - lovecká záměrná osnova s osvětleným bodem 

[12] 

Polygonální vývrt - Mnohoúhelníkový vývrt se zaoblenými rohy 

protahování - metoda výroby drážkovaného vývrtu 

třískovým obráběním vícebřitým nástrojem 

přebíjené náboje - náboje vyráběny doma pro svou osobní 

potřebu, větší možnost volby střel a rychlosti 

QT - Označení pro zušlechtěno 

Rem. - Remington 

SR  Pro - speciální záměrná osnova s osvětleným 

záměrným křížkem [14] 

střela - předmět určený k vystřelení z hlavně zbraně 

Tombak - slitina mědi a zinku 

tovární náboje - náboje vyráběny sériově, např.: RWS, 

Sellier&Bellot 

Zápalka 4,4 SPM - zápalka typu Boxer určená pro přebíjení 

závěrová vůle - je mezera mezi dnem nábojnice a lůžkem dna 

nábojnice v závěru 
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Tvary nábojových komor.   Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h – uzamykací délka 

 

nábojová komora pro válcovou 

nábojnici s okrajem a okrajovým 

zápalem 

nábojová komora pro válcovou 

nábojnici s okrajem a středovým 

zápalem 

 

nábojová komora pro kuželovou 

nábojnici s okrajem a středovým 

zápalem 

 

nábojová komora pro 

kuželovou nábojnici bez 

okraje s dosedacím 

nákružkem a středovým 

zápalem 

 

nábojová komora pro 

kuželovou nábojnici 

bez  okraje s drážkou a 

středovým zápalem 
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drážka 

pole 

Drážkovaný vývrt  

se 6 lichoběžníkovými 

drážkami  

Polygonální vývrt 

Polygonální vývrt 

 

Drážkovaný vývrt 

se 6 pravoúhlými 

drážkami  

 

Drážkovaný vývrt se 

4 lichoběžníkovými 

drážkami  

lichoběžníkový 

 

Drážkovaný vývrt 

 se 4 pravoúhlými 

drážkami 
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Terč na 100 m Mauser MO3 tovární náboje.   Příloha 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Terč na 150 m Mauser MO3 tovární náboje.   Příloha 9   
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