
Upistole Colt model 1911 A1 a je-
jích klonÛ je pomûrnû velk˘
a tûÏk˘ závûr, pfiiãemÏ naopak

k zaji‰tûní spolehlivé funkce adaptéru
v ráÏi 22 long rifle musí b˘t závûr co nej-
lehãí. PouÏitím hliníku k tomuto úãelu se
rozhodla dilema vyfie‰it firma Ciener. Hli-
ník ale mÛÏe mít omezenou Ïivotnost
a armáda vÏdy poÏadovala dlouhodobé
a „vojákuvzdorné“ fie‰ení.
Novou cestu na‰el konstruktér firmy

Winchester David Marshall Williams.
Tento pán mûl velk˘ podíl na v˘voji sa-
monabíjecí pu‰ky M1 Carbine; i proto
mûl pfiezdívku „Karabina Williams“.
Od WinchesterÛ nakonec neode‰el
v dobrém... Williams zvolil pfii kon-
strukãní práci na adaptéru vlastní ces-
tu – takzvanou plovoucí komoru. Vtip
spoãívá v oddûlené nábojové komofie,
která se vkládá do hlavnû. Prachové ply-
ny pfii v˘stfielu vniknou pod tlakem do
mezery mezi plovoucí komoru a zbytek
hlavnû. Tím se vytvofií dostateãn˘ im-
pulz k pohonu automatiky zbranû.

Kromû adaptéru pro pistole fiady Colt
1911Williams vytvofiil celou ‰kálu adap-
térÛ na podobném principu. Zaveden

byl i jeho adaptér v ráÏi 22 long rifle
pro kulomet Browning. Poãátkem 40. let
minulého století byla pfiedstavena ta-
ké samonabíjecí pu‰ka Remington 550
stfiílející náboji ráÏe 22 short, 22 long
a 22 long rifle. V roce 1954 se vyrábûla
i jeho brokovnice Winchester model 50.

ADAPTÉR PANAWILLIAMSE
Komplet adaptéru je celoocelov˘ a vy-

rábûl se tfiískov˘m obrábûním. Závûr je
k odlehãení zevnitfimírnû odfrézován. Vy-
tahovaã tvarem velmi imituje vzhled pÛ-
vodního v závûru „dospûlé“ pistole na ná-
boje ráÏe 45Auto, jen v pfiední ãásti jemír-
nûzeslaben .̆Úderník i jehozadnídeskaopût
napodobují pÛvodní vzor. HlaveÀ sestává
ze dvou dílÛ: plovoucí komory a samotné
hlavnû s v˘vrtem. Ve spodní konzoli hlav-
nû je otvor k upevnûní do tûla zbranû a do
otvoru je vsunuta osa záchytu závûru. DÛ-
leÏit˘mprvkem je vsazen˘ vyhazovaã, pÛ-
vodní v tûle zbranû by na dno nábojnice
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Ve snaze u‰etfiit vût‰ina armád pfii masovém v˘cviku fiadov˘ch vojákÛ i specialistÛ
a dÛstojnického sboru uÏ dlouhá desetiletí sahá po náhradních, levnûj‰ích fie‰eních.
I bohatá americká armáda mûla snahu pfii v˘cviku ve stfielbû standardní pistolí fiady
Colt 1911 pouÏívat levnûj‰í munici. K tomu úãelu jsou na trhu nejlevnûj‰í náboje
ráÏe 22 long rifle. Bylo tedy jen otázkou ãasu, kdy nûkdo z AmeriãanÛ pfiijde
s maloráÏkov˘m adaptérem pro tuto zbraÀ ráÏe 45 Auto.

Adaptér
Colt Ace 22 LR

Zcela demontovan˘ adaptér

Adaptér Colt Ace na tûle pistole Norinco 1911. MoÏná to vypadá ponûkud nepatfiiãnû, ale v‰e pasuje
a spolehlivû funguje.




