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ANOTACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ZEMEK, J. Návrh adaptéru 22LR pro CZ P-07 DUTY: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2014,  

50 s. Vedoucí práce: Procházka, S. 

Tato bakalářská práce zpracovává přehled současných adaptérů ráže ,22 LR pro standardní 

služební pistole nabízených na našem trhu, dále se také zabývá základními parametry 

a konstrukčním uspořádáním těchto adaptérů a používaným střelivem. Analyzuje konstrukci 

základních typů adaptérů vhodných pro použití pro pistoli CZ P-07 DUTY a zpracovává celkový 

ideový návrh nového adaptéru pro tuto zbraň. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ZEMEK, J. Design of the 22LR Adapter for the CZ P-07 DUTY: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Production Machines and Design, 2014, 50 p. Thesis supervisor: Procházka, S. 

This thesis presents an overview of current ,22 LR adapters for standard service pistols which are 

offered in our market. In additon, it also deals with used ammunition, basic parameters and 

constructional arrangement of these adapters. The thesis analyzes the construction of basic types 

of adapters suitable for use in guns CZ P-07 DUTY and it processes the overall design of a new 

adapter for this weapon. 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá adaptéry ráže ,22 LR pro standardní služební pistole a zpracovává 

přehled současných adaptérů ráže ,22 LR pro standardní služební pistole, které jsou nabízeny 

k prodeji na našem trhu. Dále jsou zde zpracovány základní parametry a konstrukční uspořádání 

těchto adaptérů, přehled a vývoj používaného střeliva pro tyto adaptéry. Analyzuje konstrukci 

základních typů adaptérů, které by byly po menších úpravách vhodné pro použití u pistole CZ P-

07 DUTY a zpracovává celkový ideový návrh nového adapteru pro tuto zbraň. 

Materiál pro hlavní část adaptéru - závěru bylo použito lehké slitiny, konkrétně dural 

v povrchové úpravě elox z důvodu snížení a přizpůsobení hmotnosti závěru pro použití náboje 

ráže ,22 LR.  Funkční plochy jsou zabezpečeny ocelovými vložkami. Vzhled závěru jsem se 

snažil zachovat s původním závěrem CZ P-07 DUTY ráže 9 mm Luger. 
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2. Pistole CZ 75 P-07 DUTY 

Pistole CZ 75 P-07 DUTY je samonabíjecí ruční palná zbraň s krátkým zákluzem hlavně, 

určená pro mířenou střelbu do vzdálenosti 50 m. Má uzamčený závěrový systém. Samonabíjecí 

funkce s výjimkou samotného spouštění je docíleno krátkým zákluzem hlavně. Pistole dle 

provedení je vybavena buď ruční oboustrannou pojistkou, nebo oboustranným vypouštěním 

kohoutku. Systém napínání kohoutku je dvojčinný, to znamená, že odpálit je možno z přední 

nebo zadní polohy kohoutku. Kohoutek má bezpečnostní ozub, který zvyšuje pádovou 

bezpečnost pistole. Zápalník je blokován vnitřní (automatickou) pojistkou fungující nezávisle na 

vůli střelce. Blokování zápalníku zvyšuje pádovou bezpečnost pistole, protože vylučuje výstřel 

setrvačností zápalníku. Po vystřelení posledního náboje je závěr zachycen záchytem závěru 

v zadní poloze, zásobník je dvouřadý s jednořadým vyústěním. 

Mezi hlavní skupiny pistole patří: 

 rám úplný, 

 závěr úplný, 

 záchyt závěru, 

 zásobník úplný. 

Rám pistole slouží ke spojení hlavních částí zbraně v jeden funkční celek. V přední části je 

opatřen drážkami pro upnutí příslušenství (svítilny, laseru, atd.). Do plastového rámu pistole jsou 

zamontovány přední a zadní blok, spoušťový a bicí mechanismus. Dále je zamontován 

vyhazovač, oboustranná pojistka resp. oboustranné vypouštění kohoutku a univerzální zádržka 

zásobníku. Na spodním konci zadní části rukojeti je kolíkem zajištěna zátka bicí pružiny se 

závěsným očkem. Pro jednoznačné a rychlé zasouvání zásobníku do rukojeti zbraně je její 

spodní vnitřní část opatřena náběhovými ploškami. 

Závěr úplný zavírá a uzamyká nábojovou komoru a zasouvá náboje ze zásobníku do 

nábojové komory. Je složen z vlastního závěru, v němž je uložena hlaveň, předsuvná pružina 

a vedení předsuvné pružiny. Hlaveň má uzamykací hranol, který zapadá do výhozného okénka 

závěru – tím je zajištěno pevné spojení závěru s hlavní. Do závěru je zamontován zápalník 

s pružinou zápalníku a doraz blokování zápalníku s pružinou dorazu blokování. Vše je zajištěno 

pružným kolíkem. Na pravé straně je zamontován vytahovač s pružinou vytahovače. V přední 

části závěru je vmontována muška. V horní části se nachází příčná rybina s nalisovaným hledím. 
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Boční stěny zadní části závěru jsou pro snadné uchopení a natažení závěru do zadní polohy 

rýhovány. 

Záchyt závěru slouží ke spolehlivému spojení rámu úplného se závěrem úplným v jeden 

funkční celek. Další funkcí, kterou záchyt plní je vedení hlavně při uzamykání/odemykání 

nábojové komory. Podavač zásobníku s pružinou zásobník zajistí prostřednictvím záchytu závěru 

po vystřelení posledního náboje zachycení závěru v zadní poloze, což signalizuje, že v zásobníku 

ani v komoře již není náboj a umožní i rychlejší opětovné nabití pistole. 

Zásobník úplný je složen z pláště zásobníku, v němž je uložen podavač s pružinou zásobníku 

opřenou o západku dna zásobníku. Tato západka zajišťuje plastové dno zásobníku proti vysunutí. 

Plášť zásobníku má na pravé straně tři kontrolní otvory (jsou označeny příslušným číslem) pro 

kontrolu počtu nábojů. 

Obrázek č. 2.1. Pistole CZ75 P-07 DUTY 
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3. Definice adaptéru .22 LR 

Pro snížení nákladů na střelbu a pro výuku základních střeleckých návyků začínajících 

střelců je dobré použít malorážkovou verzi zbraně, pokud je k dispozici. Pokud chceme použít 

malorážkovou verzi „dospělé“ (služební) zbraně máme několik možností, které jsou popsány 

v následujícím textu. 

 

3.1. Adaptér ráže .22 LR 

Adaptérem se rozumí nový samostatný díl, který rozšiřuje možnosti užitných vlastností 

původní pistole.  

 Tím je adaptér ráže 9 mm FX & CQT, určený pro mířenou výcvikovou střelbu náboji typu 

CQT na vzdálenost do 10 m a taktický výcvik boje z bezprostřední blízkosti s náboji typu FX, 

tak i adaptér .22 LR, je určený pro mířenou výcvikovou střelbu náboji typu .22 LR  na 

vzdálenost do 25 m, a taktický výcvik. Možné je i použití pro větší vzdálenosti, ovšem to přináší 

omezení přesnosti. Adaptér .22 LR, resp. pistole opatřená tímto adaptérem, se chová jako 

původní samonabíjecí ruční palná zbraň, ovšem způsob pohonu automatiky zbraně je odlišný, 

odvozený od konstrukce nábojů ráže .22 LR. Vzhledem k nižšímu výkonu náboje je závěrový 

systém dynamický, bez uzamykání. Hlaveň je uložena pevně, což je zásadní rozdíl oproti 

původní pistoli, např. ráže 9mm Luger. 

 Adaptér .22 LR je vlastně samostatná souprava nového závěru, hlavně, záchytu závěru, 

předsuvné pružiny, vedení předsuvné pružiny a zásobníku. Tato souprava se dodává samostatně 

a je většinou kompatibilní s více výrobky daného výrobce. Montuje se na původní rám zbraně 

místo stávající sestavy závěru úplného. Závěr většinou bývá dělený nebo kompaktní. Dělený, 

většinou ocelový, závěr se skládá ze dvou částí, a to pevné (přilícována a pevně spojena s rámem 

zbraně) a pohyblivé části, která nám obstarává vyhození nábojnic a podávání nábojů ze 

zásobníku do nábojové komory. Kompaktní závěr se skládá z jedné části a je nejčastěji vyroben 

z lehkých slitin z důvodu požadované nízké hmotnosti. Použitím tohoto adaptéru získáme 

rozšíření původní zbraně ráže např. 40S&W  o ráži .22 LR a tím i zachování všech vlastností 

původní zbraně jako je ergonomie, stávající spoušťový a bicí mechanismus, ovládací prvky, 

chování zbraně, úchop a další vlastnosti, na které je majitel již navyknut. 

Adaptér je možné použít pro sportovní, zábavnou střelbu i pro výcvik ozbrojených složek. 
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3.2. Nový výrobek ráže 22 LR 

Používáním nových moderních technologií a použití plastů i MIM součástí, které přinesly 

zlevnění produkce je tvorba prakticky nového výrobku, který původní vzor připomíná pouze 

vzhledově. Většinou je menší než původní model, věrně kopíruje umístění ovládacích prvků, 

používá možná i stejnou konstrukci spoušťového systému, ovšem je celý vyroben moderními 

technologiemi z lehkých slitin. Příkladem je  Sig Sauer 1911-22. 

Nový výrobek je také možné použít pro sportovní střelbu, zábavnou střelbu i pro výcvik 

ozbrojených složek. 
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4. Požadavky na zbraň 

Mezi hlavní požadavky na zbraň patří: 

 zachování typických vlastností CZ 75 P-07 DUTY, 

 vysoká přesnost střelby, 

 ráže .22 LR, 

 nízká cena, 

 ekonomičnost střelby – střelivo, 

 vysoká životnost, 

 vysoká spolehlivost, 

 vysoká bezpečnost střelby, 

 snadno seřiditelná otevřená mířidla, 

 vhodnost pro nácvik Combat střelby, 

 kompatibilita a rozšíření, 

 odolnost vůči nízkým teplotám, 

 odolnost proti korozi, 

 přepravní obaly, 

 konzervace, 

 návod. 

V následující části podrobněji popíšeme charakteristiky požadavků na zbraň. 

Zachování vlastností – navrhovaný adaptér .22 LR musí splňovat požadavek zachování 

typických vlastností pistole CZ 75 P-07 DUTY. 

Vysoká přesnost střelby – adaptér musí splňovat vysokou přesnost při mířené střelbě na 

vzdálenost 25 metrů. Na tuto vzdálenost je adaptér určen. Možné je i použití pro větší 

vzdálenosti, ovšem to je spojeno s omezenou přesností. Přesnost je velmi ovlivněna i použitým 

střelivem. 

Ráže .22 LR – střelivo této ráže je velmi přesné a finančně nenáročné. Nutné je používat 

pouze střelivo předepsané výrobcem a které splňuje předpis CIP nebo SAAMI. Použitím jiného 

střeliva může dojít k poškození zbraně nebo zranění střelce. 

Nízká cena – předpokladem je použití materiálů z lehkých slitin, aplikace nových moderních 

technologií, a také použití plastů, MIM součástí, které přináší zlevnění produkce. 
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Ekonomičnost střelby – je jedním z hlavních požadavků zejména u nových začínajících 

střelců. Použitím tohoto adaptéru, který je komorován na ráži .22 LR se výrazně sníží finanční 

náročnost na střelbu oproti původní ráži např. 9mm Luger. Vhodné pro tréninkovou střelbu, 

rekreační střelbu i závody. 

Vysoká životnost – je schopnost zbraňového systému plnit požadované funkce v daných 

podmínkách používání a údržby do mezního stavu, který lze charakterizovat ukončením 

užitečného života, ekonomickou nebo technickou nevýhodností. Předpokládaná životnost je asi 

15 000 výstřelů při použití předepsaného druhu nábojů, které odpovídají předpisům CIP nebo 

SAAMI. 

Vysoká spolehlivost – souhrnný termín pro popis pohotovosti zbraňového systému a činitelů, 

které je ovlivňují, tj. bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. 

Vysoká bezpečnost – souprava adaptéru s pistolí musí splňovat vysokou bezpečnost střelby. 

Vyhozené nábojnice nesmí ohrožovat střelce, důležitá je také snadná ovladatelnost. 

Seřiditelná mířidla – adaptér musí být osazen vlastními výškově a stranově seřiditelnými 

otevřenými mířidly.  

Combat střelba – souprava adapteru s pistolí musí splňovat podmínku pro nácvik combat 

střelby (především při dodávkách pro ozbrojené složky). 

Kompatibilita a rozšíření – adaptér musí být kompatibilní pro použití pro všechny pistole 

modelové řady DUTY. Dále musí být připraven pro další rozšíření, např. instalaci kolimátoru 

nebo změnu mířidel od jiného výrobce. 

Odolnost vůči nízkým teplotám – nutno splnit i tuto podmínku. 

Odolnost vůči korozi – povrchová ochrana zbraně musí mít minimální odrazivost světelných 

zdrojů, odolnost proti otěru, proti korozi a produktům vznikajících při střelbě při použití 

konzervačních prostředků schválených k používání v ozbrojených složkách. Předpokládaná 

povrchová úprava obsahuje hlavně Mn-fosfát, závěr je tvrdě eloxován. 

Přepravní obaly – přepravní obal musí splňovat podmínku vhodnosti pro všechny druhy 

přeprav i stohování, ale také odolnost proti prachu, vlhkosti a požadavky pro dlouhodobé 

skladování. 

Konzervace – konzervace musí být prováděna dle mazacího plánu a doporučenými mazacími 

prostředky dle výrobce. 
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Návod – ke každé zbrani bude dodán návod na používání zbraně, záruční list, nástřelný list 

a seznam dílů v soupravě.    
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5. Historie střeliva ráže 22 

Malorážkové střelivo je druh střeliva s okrajovým zápalem, to znamená, že k iniciaci dochází 

nárazem zápalníku na okraj nábojnice, ve kterém je zalaborována zápalková slož. Tento druh 

zápalu se používá pouze u střeliva malých ráží s relativně  malým balistickým výkonem, použití 

u malorážek a flobertek. Tento druh střeliva s okrajovým zápalem se vyvíjel nezávisle na sobě ve 

dvou konstrukčních řadách – evropská Florbertově a americká Smith a Wesson. 

Evropská konstrukční řada se vyvíjí od roku 1831, kdy bylo ve Francii patentováno několik 

konstrukcí tohoto náboje, ale teprve až francouzský puškař Louis Flobert zdokonalil tuto 

konstrukci svým patentem v roce 1849 na tolik, že mohla být komerčně využita. Náboje 

Flobertovy měly třaskavou slož zalisovanou jak ve štěrbině v okraji nábojnice, tak i po celém 

dně a tato slož sloužila jako aktivační prostředek i jako výmetná náplň, přestože Flobert měl 

patentově chráněno i použití černého prachu jako výmetné náplně. Teprve v pozdějších letech 

byl výkon některých ráží Flobertových nábojů zvyšován výmetnou náplní černého, posléze 

i bezdýmného prachu. Obliba Flobertových nábojů od svého vzniku významně vzrůstala, 

vyrábělo se pro ně nespočitatelné množství modelů krátkých i dlouhých zbraní. Kulminace 

popularity Flobertovy náboje dosáhla na počátku 20. století, až do vypuknutí 1. světové války.  

Po této válce začaly objemy jejich výroby zvolna klesat, k rychlému poklesu došlo po 2. světové 

válce. Flobertovy náboje se sice dosud vyrábí, avšak již jen v omezeném množství u několika 

málo výrobců. 

Americká konstrukční řada zahrnuje náboje s okrajovým zápalem konstrukce Smith 

a Wessonovy, které dosáhly v USA značné popularity přibližně v poslední třetině 19. století. 

Samostatnou skupinu mezi náboji s okrajovým zápalem představují náboje 22 Short (1857) a 22 

Long Rifle (1887). Oba náboje, přestože mají ve srovnání s náboji se středovým zápalem malý 

výkon, si nejenže získaly popularitu ve své době, ale tato obliba zvláště u náboje 22 Long Rifle 

se neustále zvyšovala a tento náboj je dnes nejrozšířenějším nábojem po celém světě. Je vyráběn 

v poměrně širokém rozsahu výkonů, v řadě provedení i v mnoha jakostních stupních. Vyrábí jej 

téměř všichni výrobci nábojů a ročně je na trh dodáván v miliardových množstvích. Používá se 

pro střelbu na nahodilé terče, pro výcvik, lov a terčovou sportovní střelbu v krátkých i dlouhých 

zbraních. 

U těchto nábojů je zajímavá jedna věc. Od svého vzniku až do současné doby se vyrábějí, jak 

v konstrukci Flobertově s třaskavou složí umístěnou po celém dně nábojnice, tak i v konstrukci 

Smith a Wessonově (s třaskavou složí vetřenou pouze do štěrbiny v okraji nábojnice).  
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Náboj 22 Long Rifle (současně s nábojem 22 Short a některými náboji Flobertovými 

vyráběnými v menších objemech) je dnes posledním významným představitelem nábojů 

s okrajovým zápalem, který se stále vyrábí ve velkých objemech.  

Mezi nejznámější současné výrobce tohoto střeliva patří Sellier & Bellot, Remington, Eley, 

RWS, Hornady a mnoho dalších. 

 

 

Obrázek č. 5.1. Popis náboje 22 LR 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

1 – homogenní olověná střela 

2 – nábojnice 

3 – výmetná náplň 

4 – zápalková slož 
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6. Přehled střeliva ráže 22 

V následujícím textu je uveden přehled střeliva ráže 22. 

 

6.1. 22 Short 

Vznik tohoto náboje se datuje do roku 1857, původně byl plněn černým střelným prachem. 

 

6.2. 22 LR (long rifle) 

Nejpoužívanější a nejznámější malorážkový náboj, který se vyrábí v mnoha variantách. 

Nejčastěji se dělí podle rychlosti na: 

Subsonické (podzvukové) - dosahující podzvukových rychlostí  

Standartní – rychlosti cca 350 m/s 

      High velocity (HV) – vysokorychlostní, mají vyšší rychlost a energii než standardní náboje, 

cca 395 m/s. Jejich střela je často lehčí než u standardního typu náboje. Doporučené pouze 

u zbraní pro tento druh střeliva určené, jinak se snižuje životnost zbraně. Často se tento druh 

střeliva používá při nošení zbraně za účelem sebeobrany, ale ke cvičným střelbám se užívá 

standardní stelivo. 

  Hyper velocity (HV-HP nebo ultra velocity) – je velmi podobný jako předchozí typ, ale tyto 

náboje dosahují ještě větší rychlosti, která se pohubuje okolo 400-550 m/s. 

 

6.3. 22 WMR (Winchester Magnum Rimfire) 

Tento náboj byl vyvinut společně s puškou Winchester model 61 výhradně pro lovecké účely 

v roce 1959. V dnešní době je tímto nábojem komorována řada dlouhých a krátkých zbraní. 

 

 

 

 

Obrázek č. 6.3.1. Náboje s okrajovým zápalem 
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7. Přehled adaptérů na našem trhu 

7.1. CZ 75 ADAPTER KADET 2 

Je to nejznámější a nejrozšířenější adaptér na našem trhu. Sestava adaptéru se skládá 

z děleného závěru, pevné hlavně, dvou zásobníků, předsuvné pružiny s vedením a záchytu 

závěru. Pevná část (pouzdro závěru) je pevně nalícována k původnímu rámu pistole a pohyblivá 

část (závěr) obstarává vyhazování nábojnic a podávání nábojů ze zásobníku do nábojové 

komory. Závěr není uzamčen, je tedy dynamický. Závěr je osazen stavitelnými mířidly a černě 

lakován. Tato již druhá generace samostatného výměnného systému CZ 75 ADAPTÉR KADET 

2 je příslušenstvím všech pistolí řady CZ 75 (včetně CZ 75 B Ω), CZ 85 a  CZ SP-01 umožňující 

střelbu náboji ráže .22 LR.  

Technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce: 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR 187  41  24 10 123,5 475 

Tabulka 7.1.1. Technické parametry adaptéru CZ 75 ADAPTER KADET 

 

Obrázek č. 7.1.1. Adaptér CZ75 Kadet  
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7.2. SIG SAUER 

Adaptér se skládá z kompaktního závěru, který je vyroben z lehké hliníkové slitiny 

s tvrzenou povrchovou úpravou a je osazen stavitelnými mířidly. Dále se skládá z ocelové 

hlavně, předsuvné pružiny z vedením a jednoho zásobníku .22 LR. Adaptér je určený pro modely 

P220, P226, P229R a P228/P229. Instalace adaptéru je snadná, je nutné pouze demontovat 

stávající sestavu závěru a jednoduše jej nahradit sestavou adaptéru. 

Technické parametry jsou popsány v tabulce: 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA 

HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR 195  --  38 10 114 306 

Tabulka 7.2.1. Technické parametry adaptéru SIG SAUER 

 

 

Obrázek č. 7.2.1. Adaptér Sig Sauer 
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7.3. BERETTA 

Adaptér se skládá z kompaktního závěru, který je vyroben z lehké hliníkové slitiny 

s tvrzenou povrchovou úpravou a je osazen stavitelnými mířidly. Dále se skládá z ocelové 

hlavně, předsuvné pružiny z vedením a jednoho  plastového zásobníku .22 LR . Adaptér je 

určený pro všechny modely série 92 se standardním závěrem jako jsou  92SB, 92F, 92FS, ale 

také pro modely 92G, 96G, 98F a několik dalších modelů. 

Technické parametry jsou zobrazeny v následující tabulce. 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA 

HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR --- 10 130 --- 

Tabulka 7.3.1. Technické parametry adaptéru BERETA 

 

Obrázek č. 7.3.1. Adaptér Bereta 
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7.4. KIMBER 

Tento adaptér se rovněž skládá z kompaktního závěru, který je vyroben z lehké hliníkové 

slitiny s tvrzenou povrchovou úpravou a je osazen stavitelnými mířidly. Dále je složen z ocelové 

hlavně, předsuvné pružiny z vedením a  jednoho  plastového zásobníku .22 LR. Adaptér je 

určený pro modely Kimber ráže 45 ACP, především pro model 1911. 

Technické parametry popisuje tabulka 4. 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR 220 10 127 --- 

Tabulka 7.4.1. Technické parametry adaptéru KIMBER 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7.4.1. Adaptér Kimber  
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7.5. TACTICAL SOLUTIONS (GLOCK) 

Adaptér je vyráběn firmou Tactical Solutions pro použití na pistole od výrobce Glock. 

 Tento adaptér se rovněž skládá z kompaktního závěru, který je vyroben z lehké hliníkové 

slitiny s tvrzenou povrchovou úpravou a je osazen pouze pevnými otevřenými mířidly. Dále se 

skládá z ocelové hlavně, předsuvné pružiny z vedením a  jednoho  plastového zásobníku .22 LR . 

Adaptér je určený pro všechny modely plné velikosti 17, 22, 34, 35, 37  a taky pro modely 

střední velikosti jako jsou 19, 23, 32, 38. 

Technické parametry jsou popsány v tabulce 5. 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR 182/37/25,5 15 (114) --- 

Tabulka 7.5.1. Technické parametry adaptéru TACTICAL SOLUTIONS (GLOCK) 

 

 

Obrázek č. 7.5.1. Adaptér Tactical Solution 
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8. Nový výrobek 

Jak již bylo uvedeno, někteří výrobci zbraní, jako je např. Sig Sauer (a několik dalších), 

vyrábí jak adapter v ráži .22 LR, který je většinou kompatibilní na několik zbraní nebo dokonce 

na několik modelových řad produkce daného výrobce, tak i nový výrobek, to znamená kompletní 

novou pistoli v ráži .22 LR. Jako příklad uvádím model 1911-22 od výrobce Sig Sauer. 

Model 1911-22 je vyráběn ve stejné velikosti, jako je velikost původní pistole 1911.  Závěr 

a rám je vyroben z lehké slitiny a je osazen pevnými otevřenými mířidly. Parametry tohoto 

modelu jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

RÁŽE ROZMĚRY 

D/V/Š (mm) 

KAPACITA 

ZÁSOBNÍKU 

DÉLKA HLAVNĚ 

(mm) 

HMOTNOST 

22 LR 216/134/35,5 10 127 --- 

Tabulka 8.1. Technické parametry 1911-22 SIG SAUER 

 

 

 

Obrázek č. 8.1. Sig Sauer 
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9. Shrnutí adaptérů 

V této bakalářské práci jsem uvedl několik druhů adaptérů a jednu kompletní novou zbraň od 

výrobce Sig Sauer. Většina výrobků je vyrobena od renomovaných světových výrobců zbraní 

v ráži .22 LR. 

Dalšími (náhradními) výrobci, je velmi firem nebo společností, které se zabývají pouze 

laděním zbraní od renomovaných výrobců a výrobou různých příslušenství, mezi něž patří 

i adaptér .22 LR. Tyto příslušenství mohou být vyrobeny přímo pro původního výrobce, který je 

dále prodává, nebo v druhém případě je dané příslušenství nabízeno a zároveň prodáváno 

výrobcem tohoto příslušenství. Příkladem je Tactical Solutions, který vyrábí a nabízí adaptér .22 

LR na pistole Glock. 

Vhodnost pro použití těchto adaptérů pro pistoli CZ 75 P-07 DUTY je velmi diskutabilní, 

protože tato pistole má plastový rám a všechny funkční součásti jsou uloženy ve dvou 

kontejnerech – přední a zadní.  

Podle mého názoru po větších úpravách rámu pistole CZ 75 P-07 DUTY a uvedených 

adaptérů bude možno namontovat tyto adaptéry na daný rám. Pouze adaptér CZ 75 kadet 2 nelze 

namontovat, protože pevný závěr se lícuje do vodících drážek v přední části rámu a duty vodící 

drážky zde nemá. Vedení závěru je zajištěno pouze předním a zadním kontejnerem. Dalším 

problémem u všech souprav adaptérů je poloha zásobníku, tvar zásobníku a poloha okýnka pro 

zádržku zásobníku. 
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10. Výpočet vnitrobalistických veličin 

10.1. Vnitřní balistika 

Vnitřní balistika je věda, která se zabývá pohybem střely uvnitř hlavně. Adaptér .22 LR je 

příslušenství zbraně které spadá do kategorie palných zbraní, u nichž je k urychlení střely 

využito tepelné energie uvolněné při výbušné přeměně (expanzivním hořením) vhodné 

střeliviny. Patří tedy mezi zařízení, která převádějí tepelnou energii na mechanickou práci 

a můžeme je nazvat tepelným pístovým motorem. Hlavňové palné zbraně patří k tepelným 

strojům s nejvyšší účinností - jejich tepelná účinnost se pohybuje mezi 30% až 40%. 

Výstřel z uvedené zbraně je jedním z nejextrémnějších dějů klasické mechaniky, a to 

zejména z následujících důvodů: 

 doby výstřelu probíhají v časech přibližně od 0,0005s až 0,01s; 

 pracovní tlak vyvinutých prachových plynů dosahuje řádově hodnot několika set MPa, 

v případě ráže .22 LR až 205 MPa; 

 střely jsou urychlovány zrychlením 10.000g až 300.000g (může být i vyšší); 

 teplota vyvinutých prachových plynů dosahuje hodnot v mezích 2000K až 3800K. 

 

10.2. Průběh výstřelu 

Z fyzikálně chemického hlediska je výstřel složitý chemický proces, kde se velmi rychle 

přemění chemická energie střelného prachu na energii tepelnou, jejichž část se přemění a využije 

na kinetickou energii střely – tedy koná mechanickou práci. 

Při výstřelu, tj. od iniciace výmetné náplně zápalkou až po vyrovnání tlaků v hlavni 

s okolním tlakem, dochází k celé řadě jevů. Mezi nejdůležitější jevy, které mají zásadní vliv na 

postupný pohyb střely, patří: 

 zážeh, vzplanutí a hoření výmetné náplně, 

 vývin prachových plynů, 

 postupný pohyb střely, 

 expanze plynů, 

 výtok plynů z hlavně. 

 

 



28 

 

Proces výstřelu pro řešení vnitřní balistiky rozdělujeme na 4 periody: 

1. perioda - doba od okamžiku inicializace zápalky a zážehu výmetné náplně do 

počátku pohybu střely. Dochází k zažehnutí a počátku hoření výmetné náplně 

v konstantním objemu – tento děj se nazývá pyrostatika. 

2. perioda - doba od počátku pohybu střely do okamžiku dohoření výmetné náplně. 

Dochází k zaříznutí a postupnému pohybu střely, Hoření výmetné náplně probíhá 

v proměnném objemu (pyrodynamika). 

3. perioda - doba od dohoření výmetné náplně do okamžiku opuštění dna střely ústí 

hlavně. Střela je urychlována tlakem expandujících prachových plynů. 

4. perioda – doba, ve kterém je střela po opuštění hlavně ještě urychlována 

vytékajícími plyny z hlavně. Jedná se o periodu dodatečného účinku plynů. 

 

10.3. Parametry vnitřní balistiky  

Pro potřeby výpočtů zúžíme zbraňový systém pouze na hlaveň s nábojovou komorou, 

nábojku a střelu. 

Pro výpočty jsem si vybral analytickou metodu profesora Sluchockého. Pro řešení základní 

úlohy vnitřní balistiky touto analytickou metodou je nutné znát konstrukční parametry a nabíjecí 

podmínky – ty jsou popsány v následujícím textu.  

 

1. konstrukční parametry: 

 d – ráže; 

 s – plocha průřezu vývrtu hlavně;  

 c0 – počáteční objem spalovacího prostoru;  

 lú – celková dráha dna střely v hlavni; 

 χ – součinitel rozšíření nábojové komory.   

 

2. nabíjecí podmínky: 

 ω hmotnost výmetné náplně; 

 m hmotnost střely; 

 f měrná energie prachu [J.kg-1]; 
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 α kovolum prachových plynů, tj. nejmenší možný objem hmotných částic při daném 

tlaku [m3.kg-1]; 

 Δ hustota prachové náplně; 

 δ hustota prachové masy [kg.m-3]; 

 Itp celkový impuls prachových plynů [Pa.s]; 

 p0 tlak na počátku pohybu střely [Pa]. 

 

Metodu systému rovnic prof. Sluchockého vystihuje následující rovnice: 

𝑣 = 𝑣𝑘 . 𝑧 

𝑑𝑙

ľ + 𝑙
=

𝑗𝑑𝑧

𝑎(1 + 𝑏𝑧)
 

𝑝 =
𝑎𝑧(1 + 𝑏𝑧)

𝑠(ľ + 𝑙)
 

𝑑𝑡

𝑑𝑧
=

𝐼𝜑

𝑝
  

v rychlost střely; 

vk rychlost střely na konci hoření prachu; 

z poměrná shořelá tloušťka prachového zrna; 

l délka dráhy střely; 

l’ střední hodnota redukované délky volného objemu spalovací komory; 

a,b geometrické charakteristiky prachového zrna; 

p tlak prachových plynů; 

s plocha průřezu vývrtu hlavně; 

t čas pohybu střely; 

Itp celkový impuls tlaku prachových plynů. 

 

10.4. Vnitrobalistický projekt hlavně 

Protože nemám všechna dostupná vstupní data v nabíjecích podmínkách, tak pro 

vnitrobalistický projekt použiji pro mne dostupný software pro výpočet hlavní Quick Load. 

Součástí tohoto softwaru je poměrně obsáhlá databáze prachů, nábojnic a střel. 
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Protože některé parametry se u stejného střeliva vyrobeného různými výrobci liší, jako je 

tomu u průběhu tlaku, bude pro výpočet použit maximální tlak. 

Parametry použité pro výpočet: 

 Název náboje                        .22LR 

 Délka střely                        12,2mm 

 Průměr střely                        5,59mm 

 Hmotnost střely                        2,6g 

 Délka náboje                        25,4mm 

 Délka nábojnice                         15,57mm 

 Průměr vývrtu v drážkách          5,58mm 

 Délka hlavně                       95mm 

 Plocha průřezu vývrtu hlavně    24,06mm2 

 Hmotnost prachové náplně        0,12g 

 Prach Lovex D-063 

 

Bohužel prach Lovex D-010, který se obvykle používá pro tuto ráži, není obsažen v databázi 

softwaru Quick Load, tak byl pro výpočet nahrazen prachem Lovex D-063. Parametry tohoto 

prachu jsou téměř shodné s parametry prachu Lovex D-063, pouze výbuchové teplo Qv  může 

být o 5000 kJ.kg-1 větší, proto jsem zmenšil počáteční objem spalovacího prostoru pro dosažení 

maximálního tlaku. 

Parametry získané ze softwaru Quick Load jsou popsány v následující tabulce: 

X (mm) Z (%) V (m/s) p (MPa) t(ms) 

     

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0004 0,0056 0,0206 0,1189 0,0162 

0,0018 0,0246 0,0899 0,5197 0,0406 

0,0050 0,0695 0,2542 1,4665 0,0592 

0,0112 0,1570 0,5743 3,3027 0,0743 

0,0220 0,3076 1,1251 6,4355 0,0870 

0,0392 0,5448 1,9937 11,3078 0,0980 

0,0648 0,8948 3,2767 18,3539 0,1077 

0,1012 1,3850 5,0762 27,9382 0,1165 

0,1512 2,0424 7,4942 40,2806 0,1244 

0,2178 2,8915 10,6261 55,3812 0,1318 

0,3042 3,9524 14,5529 72,9592 0,1386 

0,4140 5,2388 19,3343 92,4287 0,1451 
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0,5512 6,7558 25,0025 112,9265 0,1513 

0,7200 8,4998 31,5579 133,3964 0,1573 

0,9248 10,4575 38,9684 152,7182 0,1631 

1,1704 12,6077 47,1718 169,8523 0,1688 

1,4620 14,9226 56,0806 183,9681 0,1744 

1,8050 17,3703 65,5894 194,5280 0,1801 

1,9922 18,6000 70,4019 198,3053 0,1828 

2,3252 20,6223 78,3858 202,4722 0,1873 

2,5028 21,6239 82,3777 203,6504 0,1895 

2,6885 22,6191 86,3696 204,2799 0,1917 

2,7362 22,8669 87,3676 204,3561 0,1923 

2,7845 23,1144 88,3655 204,4011 0,1928 

2,8088 23,2379 88,8645 204,4120 0,1931 

2,8210 23,2997 89,1140 204,4147 0,1932 

2,8271 23,3305 89,2388 204,4153 0,1933 

2,8302 23,3460 89,3012 204,4154 0,1933 

2,8317 23,3537 89,3323 204,4154 0,1933 

2,8333 23,3614 89,3635 204,4154 0,1934 

3,6937 27,2597 105,3312 200,9201 0,2022 

4,7287 31,0562 121,2989 191,8181 0,2113 

5,9810 34,7510 137,2666 178,8637 0,2210 

7,5058 38,3441 153,2342 163,4785 0,2315 

9,3746 41,8354 169,2019 146,7962 0,2431 

11,6812 45,2249 185,1696 129,7030 0,2561 

14,5495 48,5127 201,1373 112,8734 0,2710 

18,1448 51,6988 217,1049 96,8034 0,2882 

22,6906 54,7831 233,0726 81,8392 0,3084 

28,4917 57,7656 249,0403 68,2033 0,3324 

35,9695 60,6464 265,0079 56,0180 0,3615 

45,7144 63,4254 280,9756 45,3252 0,3972 

58,5659 66,1027 296,9433 36,1046 0,4417 

75,7363 68,6783 312,9110 28,2897 0,4980 

80,8962 69,3063 316,9029 26,5444 0,5144 

81,5694 69,3843 317,4019 26,3319 0,5165 

81,7387 69,4038 317,5266 26,2789 0,5170 

81,7811 69,4087 317,5578 26,2657 0,5172 

81,7917 69,4099 317,5656 26,2624 0,5172 

Tabulka 7. Parametry v softwaru Quick Load 

                                       X (mm)       dráha (dna) střely v hlavni 

                                       Z (%)  vývoj prachových plynů 

                                       V (m/s)  rychlost střely 

                                       p (MPa)  balistický tlak 

                                      t(ms)         čas 
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Jednotlivé parametry a jejich vztahy zobrazují následující grafy. 

Graf č.10.4.1. QuickLOAD 

 

Graf č. 10.4.2. Průběh tlaku prachových plynů v závislosti na čase 
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Graf č. 10.4.3. Průběh tlaku prachových plynů v závislosti na dráze střely 

      

 

Graf č. 10.4.4. Průběh rychlosti střely v závislosti na dráze střely 
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Graf č. 10.4.5. Průběh rychlosti střely v závislosti na čase 
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11. NÁVRH HLAVNĚ 

Pro použití v adaptéru .22 LR DUTY bude použita zcela nová hlaveň, která bude navrhnuta 

a částečně bude vycházet z původní koncepce hlavně ADAPTÉRU .22 LR CZ 75. Navrhuji dva 

materiály hlavně a to mat 12 051.6, který je vhodný pro výrobu hlavní velmi malých ráží, jako je 

i ráže .22LR (ekonomičtější provedení), a materiál 15 230.9, vhodný pro výrobu i větších 

kulových ráží, (dražší provedení). 

 

Z tlaku p je vypočítán tormentační tlak Pt  a místo maximálního tlaku bylo posunuto o jednu 

ráži k ústí hlavně a následně byl vypočten konstrukční tlak PK. Tento stav je zobrazen 

následujícím vzorcem. 

𝑝𝑡 = 1,3 . 𝑝 

𝑝𝑘 = 𝑘𝑏 . 𝑝𝑡 

 

Kb  je bezpečnostní koeficient, pro teorii HMH se pohybuje pro nábojovou komoru 1,1 - 1,2  pro 

místo max. tlaku 1,2 – 1,4 a pro ústí 2 – 3. 

Dále následuje výpočet tloušťky stěny hlavně: 

 

𝑟2 = 𝑟1. √
𝛼 + √4. 𝛼 − 3

𝛼 − 3
 

𝛼 =
𝜎𝑘

2

𝑃𝐾
2 

 

r1, r2       vnější a vnitřní poloměr hlavně; 

σK          mez kluzu materiálu; 

σK        pro mat 12 051.7    je   400 MPa; 

σK        pro mat 15 230.9    je   900 MPa. 
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Pří výpočtu pro materiál 12 051.7 mi nevychází  α > 3 a jmenovatel pod odmocninou je 

záporný, tudíž nemůžu pokračovat ve výpočtu. Proto musím u tohoto materiálu přistoupit 

k provozní autofretáži,  

Při výpočtu pro materiál 15 230.9 vychází  α > 3 i s rezervou. 

Výpočet v pružně plastické oblasti (provozní autofretáži) je v podstatě shodný a je zde 

využito součinitele autofretáže Kp pro zvýšení meze kluzu na dovolené napětí ϬDA. Kp se volí od 

1,5 do 1,3 od ϬK = 650MPa  do ϬK = 1000MPa. Volím Kp = 1,3 

Dovolené napětí je vztaženo k tlaku tormentačním, který je vlastně tlakem autofretážním. 

 

𝜎𝐷𝐴 = 𝐾𝑝 . 𝜎𝐾 

 

𝑟2 = 𝑟1. √
𝛼𝐴 + √4. 𝛼𝐴 − 3

𝛼𝐴 − 3
 

 

𝛼𝐴 =
𝜎𝐷𝐴

2

𝑃𝑡
2  

𝑃𝑡 = 265.7 MPa 

 

Oba dva materiály, 12051.6 pro výrobu hlavní velmi malých ráží a 15230.9 pro výrobu 

kulových ráží podle mých výpočtů plně splňují kritéria pro výrobu navržené hlavně CZ 75  P-07 

DUTY v ráži  .22 LR. 
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Graf č. 11.1. Průběh tlaků a koeficientu bezpečnosti 

 

Podrobný výpočet a průběh tlaků ve skutečné velikosti přikládám do přílohy. 

 

 

 

Obrázek 11.1. Hlaveň  ,22 LR  CZ P-07 DUTY 
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12. Návrh vložné hlavně 

Návrhem vložné hlavně se nebudu dále hlouběji zabývat a bude proveden pouze v čistě 

teoretické rovině, protože použití této vložné hlavně ve standartní a neupravené zbrani CZ P-07 

DUTY nemá smysl z několika důvodů: 

 Výkon náboje v ráži ,22 LR je velmi slabý a impuls síly dodaný nábojem pro pohyb 

závěru o hmotnosti 320 g  vzad je nedostatečný pro dojetí závěru do zadní polohy, 

vytažení, vyhození nábojnice a spolehlivé podání dalšího náboje ze zásobníku do 

nábojové komory. 

 Náboj ,22 LR má okrajový zápal a zápalník v závěru CZ P-07 DUTY směřuje na 

středovou zápalku náboje 9 mm Luger. Nutno vyřešit excentrem, nutný zásah do 

závěru, což je problém. 

Vložná hlaveň je navržena z materiálu 15 230.9. Pevnost a bezpečnost hlavně je zaručena 

originální hlavní z CZ P-07 DUTY do které je vložena. Radiálně je zajištěna v hlavni osazením o 

průměru 1,5 mm a v přední části axiálně maticí s jemný levým závitem M8x1LH 

 

Obrázek 12.1. Vložná hlaveň 

Výkres s názvem Vložná hlaveň sestava a Vložná hlaveň jsou přiloženy v příloze. 
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13. Návrh adaptéru 

13.1. Funkční cyklus 

Během jednoho výstřelu dojde u samonabíjecí zbraně k několika funkčním činnostem. 

Nejprve dojde ke zmáčknutí spouště, poté dochází k výstřelu, závěr je tlačen silou od 

impulsu výstřelu směrem dozadu, otevírá se nábojová komora a zároveň se natahuje bicí 

mechanismus a stlačuje se předsuvná pružina. Dutinka držena vytahovačem naráží do 

vyhazovače a je vyhazována výhozným okýnkem ven. Následně je můstkem závěru uvolněn 

další náboj v zásobníku a závěr nosem naráží na dorazovou plochu v závěru a ukončí pohyb 

vzad. Předsuvná pružina, která má naakumulovanou energii, začíná posunovat závěr směrem 

vpřed. Nejprve můstek závěru narazí na dno náboje v zásobníku a vytlačuje jej ze zásobníku přes 

ústí směrem do nábojové komory. Střela náboje naráží na skluzavku a je směřována do nábojové 

komory. Závěr uzavírá nábojovou komoru a zbraň je připravena k dalšímu výstřelu. 

Všechny tyto činnosti můžeme nazvat funkčním cyklem zbraně, můžeme je vypočítat 

a sestavit funkční diagram. Funkční diagram samonabíjecí zbraně se zabývá především 

prověřením spolehlivosti a funkčnosti zbraně z hlediska dostatečné energie pro všechny činnosti 

zbraně obsažené ve funkčním cyklu při pohybu závěru vpřed i vzad. 

Pro spolehlivou funkci dojetí závěru do zadní polohy musí být splněno EMAX  > E1, kde 

EMAX – kinetická energie závěru při pohybu vzad dodaná impulsem od výstřelu; 

E1 – energie závěru odebraná stlačováním předsuvné pružiny, natažením bicího mechanismu, 

vytahováním a vyhazováním nábojnice, třením. 

Pro výpočet funkčního diagramu je nutná znát rychlost závěru. Tato byla vypočtena 

z průběhu tlaku z vnitřní balistiky pomocí tabulkového editoru Excel. 

VMAX = 4,14 𝑚. 𝑠−1 

Závěr byl navržen z lehké hliníkové slitiny a na funkční plochy byly použity ocelové vložky. 

Hmotnost závěru je 150 g.  

Výkres závěru a kompletní výpočet je přiložen v příloze. 
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Obrázek  13.1.1.. Závěr 

 

 

 

             Cyklogram zbraně 

Činnost Zdvih závěru [mm] 

V
za

d
 

Celkový zdvih závěru 0●------------------------------------●47 

Napínání bicího mech. 0●------------●22 

Vytažení nábojnice 0●--------------------●30; 

Vyhození nábojnice                                ●30 

Podání náboje                                      35●-------●47          

V
p
ře

d
 Podání náboje                                      35●-------●47 

Zasouvání náboje 0●---------------------------●35 

Obrázek  13.1.2. Cyklogram  zbraně. 
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Graf č. 13.1.1. Průběh dráhy a rychlosti závěru na čase 

 

13.2. Výpočet funkčního diagramu pro pohyb závěru vzad 

Výpočet funkčního diagramu pro pohyb závěru vzad je řešen energetickou metodou. 

 

Maximální kinetická energie závěru při pohybu vzad 

Zde je popsán vztah pro výpočet maximální kinetické energie pří pohybu závěru vzad. 

 

𝐸𝑀𝐴𝑋 =
1

2
𝑀𝑍𝑉𝑀𝐴𝑋

2  

𝐸𝑀𝐴𝑋 =
1 

2
. 0.15 . 4,14 = 1,28 𝐽 

EMAX        kinetická energie při pohybu závěru vzad; 

MZ           hmotnost závěru z lehké slitiny je 150 g; 

VMAX        maximální rychlost závěru. 



42 

 

Ztráta energie třením 

Vztah pro výpočet energie třením popisuje součin hmotnosti závěru, gravitační konstanty, 

součinitele tření a dráhou závěru. 

 

𝐸𝑡 =  𝑀𝑍. 𝑔. 𝑓. 𝑥 

𝐸𝑡 = 0,15 . 9,81 . 0,2 . 0.047 = 0,014 𝐽  

g gravitační zrychlení; 

 f součinitel tření f = 0,2; 

 x dráha závěru. 

 

Úbytek energie stlačováním předsuvné pružiny 

Níže uvedený vztah pro výpočet energie při stlačování předsuvné pružiny je vyjádřen 

aritmetickým průměrem a součinem pracovní délky pružiny. 

𝐸𝑝𝑝 =
𝐹1 + 𝐹8

2
. ℎ 

𝐸𝑝𝑝 =
14 + 27,3

2
. 0,047 = 0.97 𝐽 

 

F1   síla na počátku stlačování bicí pružiny; 

F8          síla stlačené bicí pružiny; 

      h  pracovní délka pružiny. 

 

Ztráta energie při napínání bicího mechanismu 

Zde je uveden vztah pro výpočet ztráty energie při napínání bicího mechanismu, který je 

vyjádřen součinem střední hodnoty síly bicí pružiny, součinitelem tření závěru a délkou ústí 

zásobníku 

𝐸𝑡 𝐵𝑀 = 𝐹𝑆𝑇Ř. 𝑓. 𝑥𝑓 

𝐸𝑡𝐵𝑀 = 17,5 . 0,2 . 0,04 = 0,14 
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 FSTŘ  střední hodnota bicí pružiny; 

 f             součinitel tření; 

 Xf            délka ústí zásobníku. 

 

Celková energie závěru v zadní poloze 

Vztah pro výpočet energie závěru v zadní poloze, při pohybu závěru směrem zad vyjadřuje 

rozdíl mezi energií závěru při jeho pohybu směrem vzad, ztrátě energie třením závěru, ztrátě 

energie při akumulaci energie v předsuvné pružině a ztrátě energie způsobené napínáním bicího 

mechanismu. 

 

𝐸𝑍𝑃 = 𝐸𝑀𝐴𝑋 − 𝐸𝑇 − 𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝐵𝑀 

𝐸𝑍𝑃 = 1,28 − 0,014 − 0,97 − 0,14 = 0,16𝐽 

 

EZP    energie závěru v zadní poloze; 

EMAX         kinetická energie při pohybu závěru vzad; 

ET              ztráta energie třením; 

EPP         ztráta energie stlačováním předsuvné pružiny; 

EBM         ztráta energie napínáním bicího mechanismu. 

 

Rychlost závěru v zadní poloze 

Zde je popsán vztah pro výpočet rychlosti závěru v zadní poloze. Ve vztahu je vyjádřena 

druhá odmocnina podílu dvou energii závěru v zadní poloze k hmotnosti závěru.  

 

𝑉𝑍𝑃 = √
2 . 𝐸𝑍𝑃

𝑀𝑍
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𝑉𝑍𝑃 = √
2 . 0,16

0,15
= 1,46 𝑚/𝑠 

 

EZP       energie závěru v zadní poloze; 

MZ        hmotnost závěru. 

 

Střední rychlost závěru při pohybu vzad 

Pro potřebu výpočtu je nutné určit střední rychlost závěru při jeho pohybu směrem vzad. 

V uvedeném vztahu je střední rychlost závěru vyjádřena průměrem součtu maximální rychlosti 

závěru směrem vzad a rychlosti závěru v zadní poloze. 

   

𝑉𝑆𝑇Ř =
𝑉𝑀𝐴𝑋 + 𝑉𝑍𝑃

2
 

𝑉𝑆𝑇Ř =
4,14 + 1,46

2
= 2,8 𝑚/𝑠 

 

VMAX   maximální rychlost závěru; 

VZP          rychlost závěru v zadní poloze. 

 

Časový interval při pohybu závěru vzad 

Zde je popsán vztah pro výpočet časového intervalu pro závěr při pohybu směrem vzad, 

který je tady vyjádřen poměrem mezi drahou závěru vzad a střední rychlostí závěru pří pohybu 

vzad. 

 

𝑡1 =
𝑠

𝑉𝑆𝑇Ř

 

𝑡1 =
0,047

2,8
= 0,017 𝑠 
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s      dráha závěru v mm; 

      t1       celkový čas pohybu závěru vzad v s. 

 

13.3. Výpočet funkčního diagramu při pohybu závěru vpřed 

 

 Výpočet funkčního diagramu pro pohyb závěru vpřed je řešen energetickou metodou. 

 

Rychlost závěru při odrazu 

Následující vztah pro výpočet rychlosti odrazu závěru v zadní poloze je vyjádřen součinem 

rychlosti závěru v zadní poloze a součinitelem pro tvrdý odraz. 

 

𝑉𝑂𝐷𝑅 = 𝑉𝑍𝑃 . 𝜀 

𝑉𝑂𝐷𝑅 = 1,46 .0,3 = 0,44𝑚/𝑠 

 

VZP   rychlost závěru v zadní poloze; 

ε           součinitel odrazu. 

 

Energie závěru při odrazu 

Níže uvedený vztah pro výpočet energie závěru při jeho odrazu popisuje součin ½  hmotnosti 

závěru a druhé mocniny rychlosti závěru při odrazu. 

 

𝐸𝑂𝐷𝑅 =
1

2
 . 𝑀𝑍 . 𝑉𝑂𝐷𝑅

2  

𝐸𝑂𝐷𝑅 =
1

2
 . 0,15 . 0,19 = 0,014 𝐽 

 

 



46 

 

MZ     hmotnost závěru; 

VODR     rychlost při odrazu. 

 

 

Ztráta energie při vysunování náboje ze zásobníku 

Zde je uveden vztah pro výpočet ztráty energie při vysouvání náboje ze zásobníku. Vztah 

popisuje součin síly zásobníkové pružiny, součinitele tření a délky ústí zásobníku. 

 

𝐸𝑍𝐴𝑆 = 𝐹𝑍𝐴𝑆. 𝑓. 𝑥𝑓 

𝐸𝑍𝐴𝑆 = 6,8 . 0,2 . 0,007 =  0,0095 𝐽 

 

FZAS  síla (F8) zásobníkové pružiny; 

 f      součinitel tření; 

xf     délka ústí zásobníku. 

 

Energie předsuvné pružiny při pohybu vpřed 

Níže je popsán vztah pro výpočet skutečné energie předsuvné pružiny, který vyjadřuje rozdíl 

mezi energii předsuvné pružiny a energii předsuvné pružiny sníženou o střední hodnotu ztráty 

energie u válcových pružin. 

 

𝐸𝑃𝑃𝑆 = 𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝑃𝑃 . 0,125 

𝐸𝑃𝑃𝑆 = 0,97 − 0,97 . 0,125 = 0,85 𝐽 

 

EPPS     skutečná energie předsuvné pružiny; 

EPP     energie předsuvné pružiny;  

0,125 = 12,5%     střední hodnota ztráty naakumulované energie u válcových pružin. 
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Energie závěru v přední poloze 

Vztah pro výpočet energie závěru v přední poloze, při pohybu závěru směrem vpřed. Vztah 

vyjadřuje součet skutečné energie předsuvné pružiny a energie odrazu, zároveň taky rozdíl ztráty 

energie při vysouvání náboje ze zásobníku a ztráty energie třením.  

 

𝐸𝑉𝑃 = 𝐸𝑃𝑃𝑆 + 𝐸0𝐷𝑅 − 𝐸𝑍𝐴𝑆 − 𝐸𝑇 

𝐸𝑉𝑃 = 0,85 + 0,014 − 0,0095 − 0,014 = 0,84 𝐽 

 

EPPS       skutečná energie předsuvné pružiny; 

EODR     energie odrazu; 

EZAS      ztráta energie při vysouvání náboje ze zásobníku; 

ET         ztráta energie třením. 

 

Rychlost závěru v přední poloze 

V této části je uveden vztah pro výpočet rychlosti závěru při jeho pohybu směrem vpřed, 

který zde vyjadřuje druhou odmocninu poměru mezi dvěma energiemi závěru v přední poloze 

a hmotností závěru. 

 

𝑉𝑉𝑃 = √
2 . 𝐸𝑉𝑃

𝑀𝑍
 

𝑉𝑉𝑃 = √
2 . 0,82

0,15
= 3,34 𝑚/𝑠 

 

EVP      energie závěru v přední poloze; 

MZ       hmotnost závěru.  

 

 



48 

 

Střední rychlost závěru při pohybu vřed 

Pro potřebu výpočtu je nutné určit střední rychlost závěru při jeho pohybu směrem vpřed. 

V uvedeném vztahu je střední rychlost závěru vyjádřena průměrem součtu rychlosti odrazu 

závěru v zadní poloze a rychlosti závěru v přední poloze. 

 

𝑉𝑆𝑇Ř =
𝑉𝑂𝐷𝑅 + 𝑉𝑉𝑃

2
 

𝑉𝑆𝑇Ř =
0,44 + 3,34

2
= 1,89 𝑚/𝑠 

 

VODR      rychlost odrazu; 

VVP         rychlost závěru v přední poloze.    

 

Časový interval při pohybu závěru vpřed 

Zde je popsán vztah pro výpočet časového intervalu pro závěr při pohybu směrem vpřed, 

který je tady vyjádřen poměrem mezi drahou závěru vpřed a střední rychlostí závěru při pohybu 

vpřed.  

 

𝑡2 =
𝑠

𝑉𝑆𝑇Ř

 

𝑡2 =
0,047

1,89
= 0,025 𝑠 

 

         s        dráha závěru v mm; 

   t2                  celkový čas pohybu závěru vpřed v s. 

 

Časový interval funkčního cyklu 
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V této části je uveden vztah pro časový interval celkového funkčního cyklu pro pohyb 

závěru, který je tady vyjádřen součtem času potřebného pro pohyb závěru vzad a času 

potřebného pro pohyb závěru vpřed.  

 

𝑡𝐹𝐶 = 𝑡1 + 𝑡2 

𝑡𝐹𝐶 = 0,017 + 0,025 = 0,042 𝑠 

 

t1      celkový čas pohybu závěru vzad v s; 

t2                  celkový čas pohybu závěru vpřed v s. 

 

 

 

Dráhu závěru v závislosti na čase popisuje následující graf. 

Graf č. 13.3.1.. Funkční diagram  
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14. Kontrola zásobovacího ústrojí 

Jako zásobovací ústrojí zde bylo použito již stávajícího jednořadého zásobníku s kapacitou 

10 ks nábojů ,22 LR, který je již použit pro CZ 75 Kadet. Tento zásobník byl pro potřebu CZ P-

07 DUTY upraven. 

 

14.1. Rychlost a včasnost podání jednoho náboje 

Tato část bakalářské práce se zabývá výpočtem rychlosti a časového intervalu při podávání 

jednoho náboje. Čas pro spolehlivé podání náboje, který je odečten z funkčního diagramu při 

plně nabitém zásobníku nebo při zásobníku nabitém pouze jedním nábojem musí být vždy menší 

než 0,014 s. 

 

Potřebné parametry k výpočtu: 

Síla zásobníkové pružiny    F1    6,8 N     F8   17N 

Síla pružiny při nabití jednoho náboje do zásobníku  F2 = 8 N 

Hmotnost podavače  2,5 g 

Hmotnost náboje   3,5 g 

 

Gravitační síla náboje v (N) 

Tento vztah popisuje tíhovou sílu jednoho náboje, která je zde vyjádřena součinem tíhové 

konstanty a hmotností jednoho náboje. 

 

𝐺𝑁 = 𝑔. 𝑚𝑁 

𝐺𝑁 = 9,81 . 0,0035 = 0,0343 𝑁 

 

g      gravitační konstanta  9,81 m/s; 

mN   hmotnost jednoho náboje. 
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Gravitační síla podavače v (N) 

Tento vztah popisuje tíhovou sílu podavače, která je zde vyjádřena součinem tíhové 

konstanty a hmotností podavače. 

 

𝐺𝑃 = 𝑔. 𝑚𝑃 

𝐺𝑃 = 9,81 . 0,0025 = 0,0245 𝑁 

 

g      gravitační konstanta  9,81 m/s; 

mP    hmotnost podavače.   

 

Celková hmotnost 

Následující vztah uvádí celkovou hmotnost, která je zde vyjádřena součtem hmotnosti 

jednoho náboje a hmotnosti podavače. 

 

𝑚 = 𝑚𝑁 + 𝑚𝑃 

𝑚 = 0,0035 + 0,0025 = 0,006 𝑘𝑔 

 

Rychlost podání jednoho náboje 

Uvedený vztah popisuje rychlost podávání náboje v zásobníku, který je nabit pouze jedním 

nábojem. 

 

1

2
𝑚𝑉2 = (𝐹 − 𝐺𝑁 − 𝐺𝑃). 𝑠 

𝑉1 = √
(𝐹 − 𝐺𝑁 − 𝐺𝑃). 2𝑠

𝑚
 

𝑉1 = √
(8 − 0,0343 − 0,0245). 2 . 0,002

0,006
=  2.3 𝑚/𝑠 
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F      síla pružiny podavače; 

GN   gravitační síla náboje; 

GP   gravitační síla podavače; 

s      dráha náboje; 

m     celková hmotnost.   

 

Čas podání jednoho náboje 

Následující vztah popisuje výpočet časového intervalu při podávání náboje v zásobníku, 

který je nabit pouze jedním nábojem. 

𝑡𝑃1 =
𝑠

𝑎 . 𝑉1
 

𝑡𝑃1 =
0,002

0,5 .2,3
= 0,0017 𝑠 

 

s    dráha náboje; 

a     koeficient poměru sil pružiny zásobníku, a = 0,5; 

V1    rychlost náboje při podávání. 

Podmínka spolehlivého podání náboje je splněna, protože 0,014 s > 0,0017 s. 

 

14.2. Rychlost a včasnost podání náboje při plné kapacitě zásobníku 

Tato část bakalářské práce se zabývá výpočtem rychlosti a časového intervalu při podávání 

náboje při plné kapacitě zásobníku, to je 10 ks nábojů. 

Jednotlivé zkratky pro veličiny ve vztazích jsou již popsány v dříve uvedeném textu, v sekci 

13.1. 

 

Gravitační síla deseti nábojů v (N) 

Tento vztah popisuje gravitační sílu deseti nábojů, vyjádřeného součinem gravitační 

konstanty a hmotnosti deseti nábojů. 
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𝐺10𝑁 = 𝑔. 𝑚𝑁10 

𝐺10𝑁 = 9,81 . 0,035 = 0,343 𝑁 

 

Celková hmotnost 

Následující vztah uvádí celkovou hmotnost, která je zde vyjádřena součtem hmotnosti deseti 

nábojů a hmotnosti podavače. 

 

𝑚 = 𝑚10𝑁 + 𝑚𝑃 

𝑚 = 0,035 + 0,0025 = 0,0375 𝑘𝑔 

 

Rychlost podání náboje při plné kapacitě zásobníku (10 ks náboje) 

Uvedený vztah popisuje rychlost podávání náboje při plné kapacitě zásobníku, to je 10 ks. 

nábojů. 

𝑉10 = √
(𝐹 − 𝐺10𝑁 − 𝐺𝑃). 2𝑠

𝑚
 

𝑉10 = √
(17 − 0,343 − 0,0245). 2 . 0,002

0,0375
=  1.33 𝑚/𝑠 

 

Čas podání náboje při plné kapacitě zásobníku (10 ks náboje) 

Následující vztah popisuje výpočet časového intervalu při podávání náboje při plné kapacitě 

zásobníku. Vyjadřuje poměr mezi drahou (podavače), rychlostí podávání a koeficientem „a“ 

 

𝑡𝑃1 =
𝑠

𝑎 . 𝑉10
 

𝑡𝑃1 =
0,002

0,5 .1.33
= 0,003 𝑠 

Podmínka spolehlivého podání náboje je splněna, protože 0,014 s > 0,003 s. 
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15. Závěr 

 

V bakalářské práci jsem se zabýval vlastním návrhem adaptéru .22 LR pro služební zbraň CZ 

P-07 DUTY a pouze okrajově vložnou hlavní ráže .22 LR pro danou pistoli. 

V teoretické části této bakalářské práce byly popsány a analyzovány adaptéry konkurenčních 

a většinou věhlasných světových výrobců zbraní. Dále zde bylo popsány možnosti použití těchto 

adaptérů s potřebnými úpravami pro pistoli CZ P-07 DUTY, historie nábojů s okrajovým 

zápalem a přehled dnešních nejznámějších výrobců střeliva a jejich nejpoužívanějších nábojů 

ráže .22 LR. Nakonec zde byly popsány požadavky pro vývoj adaptéru dané ráže. 

V praktické části ideového návrhu bylo nejdříve přistoupeno k návrhu hlavně a to popisem 

a výpočtem vnitrobalistických veličin. K tomuto výpočtu byl použit výpočtový software Quick 

Load, Pak následoval samotný návrh hlavně pro adaptér a vložné hlavně. Tady bylo použito pro 

hromadné výpočty softwaru Microsoft Excel viz příloha. V další části bakalářské práci je dán 

prostor pro výpočet rychlostí a energií pro funkci závěru a spolehlivou funkci zásobníku, Zde 

bylo pro výpočet opět použito softwaru Microsoft Excel, viz příloha. 

Výsledkem je kompletní Adaptér pro služební zbraň CZ P-07 DUTY. Výhodou tohoto řešení 

je jednoduchost a při výrobě moderními technologiemi z lehkých slitin i finanční nenáročnost. 
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A) Výpočet hlavně .22 LR 

X (mm) X(mm)+d p (MPa) 
obalová 
křivka 

torment. 
tlak 

koef. 
bezp. 

konstr. 
tlak 

vnější 
průměr 

AF 

vnější 
průměr 

AF 

vnější 
průměr 
bez AF 

0,00000 0,00000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

1,00000 6,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

2,00000 7,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

3,00000 8,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

4,00000 9,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

5,00000 10,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

6,00000 11,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

7,00000 12,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

8,00000 13,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

9,00000 14,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

10,00000 15,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 12,10683 7,21837 8,22971 

11,00000 16,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,00000 265,74001 11,72849 6,99280 8,13855 

12,00000 17,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,00000 18,58000 0,00000 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,20040 18,78040 0,00000 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,20175 18,78175 0,11891 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,20495 18,78495 0,51970 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,21120 18,79120 1,46650 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,22200 18,80200 3,30268 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,23915 18,81915 6,43548 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,26475 18,84475 11,30780 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,30120 18,88120 18,35393 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,35120 18,93120 27,93815 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,41775 18,99775 40,28061 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,50415 19,08415 55,38122 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,61400 19,19400 72,95923 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,75120 19,33120 92,42874 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

13,91995 19,49995 112,92650 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

14,12475 19,70475 133,39644 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

14,37040 19,95040 152,71823 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

14,66200 20,24200 169,85232 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,00495 20,58495 183,96815 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,19222 20,77222 194,52804 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,52517 21,10517 198,30527 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,70284 21,28284 202,47218 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,88851 21,46851 203,65037 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,93623 21,51623 204,27989 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

15,98448 21,56448 204,35613 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,00881 21,58881 204,40110 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,02102 21,60102 204,41204 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,02714 21,60714 204,41465 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,03021 21,61021 204,41525 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,03174 21,61174 204,41538 204,41539 265,74001 1,20000 318,88801 11,72849 6,99280 9,14528 

16,03327 21,61327 204,41539 204,41539 265,74001 1,20000 318,88812 11,72849 6,99280 9,14528 

16,89374 22,47374 204,41538 204,41538 265,73999 1,20023 318,94976 11,72849 6,99280 9,14667 

17,92871 23,50871 200,92014 200,92014 261,19618 1,20052 313,57239 11,41738 6,96105 9,02793 

19,18102 24,76102 191,81808 191,81808 249,36351 1,20090 299,45977 10,71161 6,88012 8,73666 

20,70582 26,28582 178,86369 178,86369 232,52279 1,20138 279,34765 9,90173 6,76906 8,36534 
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22,57465 28,15465 163,47852 163,47852 212,52207 1,20201 255,45342 9,14292 6,64296 7,97834 

24,88123 30,46123 146,79625 146,79625 190,83512 1,20285 229,54641 8,48760 6,51274 7,61135 

27,74948 33,32948 129,70296 129,70296 168,61385 1,20400 203,01094 7,94026 6,38568 7,28032 

31,34484 36,92484 112,87337 112,87337 146,73539 1,20559 176,90305 7,48887 6,26631 6,99009 

35,89062 41,47062 96,80337 96,80337 125,84438 1,20785 152,00170 7,11807 6,15717 6,74003 

41,69169 47,27169 81,83917 81,83917 106,39092 1,21115 128,85485 6,81372 6,05943 6,52711 

49,16948 54,74948 68,20335 68,20335 88,66435 1,21606 107,82100 6,56396 5,97339 6,34754 

58,91443 64,49443 56,01800 56,01800 72,82341 1,22360 89,10672 6,35924 5,89879 6,19747 

71,76591 77,34591 45,32515 45,32515 58,92270 1,23553 72,80065 6,19185 5,83498 6,07333 

88,93632 94,51632 36,10463 36,10463 46,93602 1,25500 58,90483 6,05556 5,78115 5,97193 

94,09622 99,67622 28,28966 28,28966 36,77656 1,26117 46,38166 5,94528 5,73634 5,88373 

94,76943 100,34943 26,54437 26,54437 34,50768 1,26199 43,54819 5,92126 5,72643 5,86417 

94,93874 100,51874 26,33187 26,33187 34,23143 1,26219 43,20654 5,91835 5,72523 5,86182 

94,98113 100,56113 26,27893 26,27893 34,16261 1,26224 43,12144 5,91763 5,72493 5,86124 

94,99174 100,57174 26,26571 26,26571 34,14543 1,26225 43,10018 5,91745 5,72486 5,86109 

 

 

 

 

B) Graf průběh tlaků 
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C) Výpočet rychlosti závěru 

t (s) FH (N) Fpp (N) Fbp (N) a (m.s-2) dV V (m.s-1) dX X (m) X (mm) 

0 0 14,2000 19,61 0 0 0 0 0 0 

1,62E-05 2,928728 14,2000 19,61 0 0 0 0 0 0 

4,06E-05 12,80024 14,2000 19,61 0 0 0 0 0 0 

5,92E-05 36,11979 14,2000 19,61 11,4063828 0,000212 0,000212 1,97E-09 1,97E-09 1,97E-06 

7,43E-05 81,34503 14,2000 19,61001 234,740889 0,003542 0,003754 2,99E-08 3,19E-08 3,19E-05 

8,7E-05 158,5058 14,2001 19,61003 615,781491 0,007827 0,011581 9,75E-08 1,29E-07 0,000129 

9,8E-05 278,5111 14,2001 19,61008 1208,39996 0,01329 0,024871 2E-07 3,3E-07 0,00033 

0,000108 452,0572 14,2003 19,61016 2065,41732 0,020065 0,044936 3,39E-07 6,69E-07 0,000669 

0,000116 688,1167 14,2005 19,61028 3231,14214 0,0282 0,073136 5,15E-07 1,18E-06 0,001184 

0,000124 992,1114 14,2008 19,61046 4732,34892 0,037647 0,110782 7,32E-07 1,92E-06 0,001916 

0,000132 1364,039 14,2012 19,61069 6569,02825 0,048252 0,159034 9,91E-07 2,91E-06 0,002907 

0,000139 1796,986 14,2017 19,611 8707,03248 0,059755 0,218789 1,3E-06 4,2E-06 0,004203 

0,000145 2276,52 14,2023 19,61139 11075,0969 0,071803 0,290592 1,65E-06 5,85E-06 0,005854 

0,000151 2781,38 14,2032 19,61188 13568,2264 0,083973 0,374566 2,06E-06 7,91E-06 0,007913 

0,000157 3285,554 14,2042 19,61248 16057,9719 0,095819 0,470385 2,52E-06 1,04E-05 0,010434 

0,000163 3761,45 14,2054 19,61321 18408,0661 0,10691 0,577294 3,04E-06 1,35E-05 0,013476 

0,000169 4183,463 14,2068 19,61407 20492,0694 0,116876 0,694171 3,63E-06 1,71E-05 0,017102 

0,000174 4531,135 14,2086 19,61509 22208,9609 0,125443 0,819614 4,28E-06 2,14E-05 0,021377 

0,00018 4791,226 14,2105 19,61628 23493,3429 0,132441 0,952055 4,99E-06 2,64E-05 0,026371 

0,000183 4884,259 14,2116 19,61692 23952,7501 0,065971 1,018025 2,71E-06 2,91E-05 0,029084 

0,000187 4986,89 14,2136 19,61806 24459,5615 0,109466 1,127491 4,8E-06 3,39E-05 0,033885 

0,00019 5015,909 14,2146 19,61867 24602,8496 0,054381 1,181872 2,55E-06 3,64E-05 0,036437 

0,000192 5031,414 14,2156 19,61931 24679,4096 0,05431 1,236182 2,66E-06 3,91E-05 0,039098 

0,000192 5033,291 14,2159 19,61947 24688,674 0,013562 1,249743 6,83E-07 3,98E-05 0,03978 

0,000193 5034,399 14,2162 19,61963 24694,1414 0,013561 1,263304 6,9E-07 4,05E-05 0,04047 

0,000193 5034,668 14,2163 19,61971 24695,47 0,00678 1,270084 3,48E-07 4,08E-05 0,040818 

0,000193 5034,733 14,2164 19,61976 24695,7871 0,00339 1,273474 1,75E-07 4,1E-05 0,040993 

0,000193 5034,748 14,2164 19,61978 24695,8594 0,001695 1,275169 8,75E-08 4,11E-05 0,04108 

0,000193 5034,751 14,2164 19,61979 24695,874 0,000847 1,276017 4,38E-08 4,11E-05 0,041124 

0,000193 5034,751 14,2165 19,61979 24695,8759 0,000424 1,27644 2,19E-08 4,11E-05 0,041146 

0,000193 5034,751 14,2165 19,6198 24695,8743 0,000424 1,276864 2,19E-08 4,12E-05 0,041168 

0,000202 4948,663 14,2214 19,62271 24270,7492 0,214532 1,491396 1,22E-05 5,34E-05 0,053402 

0,000211 4724,479 14,2272 19,62618 23163,6312 0,211566 1,702963 1,46E-05 6,8E-05 0,06799 

0,000221 4405,413 14,2342 19,63035 21587,9467 0,209115 1,912078 1,75E-05 8,55E-05 0,085499 

0,000232 4026,476 14,2427 19,63538 19716,5991 0,206979 2,119056 2,12E-05 0,000107 0,106658 

0,000243 3615,592 14,2530 19,64151 17687,4743 0,205032 2,324088 2,58E-05 0,000132 0,13241 

0,000256 3194,584 14,2656 19,64903 15608,3432 0,203188 2,527276 3,16E-05 0,000164 0,163987 

0,000271 2780,071 14,2812 19,65832 13561,2672 0,201379 2,728655 3,9E-05 0,000203 0,203012 

0,000288 2384,267 14,3007 19,66989 11606,5555 0,199548 2,928203 4,86E-05 0,000252 0,25164 

0,000308 2015,699 14,3251 19,68444 9786,31161 0,197639 3,125843 6,11E-05 0,000313 0,312772 

0,000332 1679,848 14,3561 19,7029 8127,59954 0,195592 3,321435 7,76E-05 0,00039 0,39035 

0,000362 1379,723 14,3959 19,72657 6645,25639 0,193335 3,51477 9,94E-05 0,00049 0,489795 

0,000397 1116,358 14,4475 19,75724 5344,37527 0,190777 3,705548 0,000129 0,000619 0,618666 

0,000442 889,257 14,5151 19,79746 4222,48048 0,187795 3,893343 0,000169 0,000788 0,787647 

0,000498 696,7743 14,6048 19,85087 3271,41611 0,184213 4,077556 0,000224 0,001012 1,012067 

0,000514 653,7879 14,6317 19,86687 3058,43047 0,050114 4,12767 6,72E-05 0,001079 1,07929 

0,000517 648,5539 14,6352 19,86896 3032,37168 0,006437 4,134106 8,77E-06 0,001088 1,088059 

0,000517 647,2501 14,6361 19,86948 3025,90598 0,001614 4,13572 2,21E-06 0,00109 1,090264 

0,000517 646,9245 14,6363 19,86961 3024,29099 0,000404 4,136124 5,52E-07 0,001091 1,090816 

0,000517 646,8431 14,6364 19,86965 3023,88733 0,000101 4,136225 1,38E-07 0,001091 1,090954 
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D) Funkční diagram zbraně 
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E) C.I.P. náboje .22 LR 
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