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PETR LEITNER

Přebíjení se věnuji přes 20 let a za tu dobu se mi stalo nejen 
vítaným zdrojem kvalitního střeliva, ale také koníčkem. Snad 
jako každý mám své „recepty“ a oblíbené nářadí. Nicméně 
člověk prostě neodolá vyzkoušet něco nového či jiného, 
prostě trochu otestovat novou „hračku“.

Pokud nechám bokem dobu čer‑
noprachovou, je Lee Loader 
nejen nejjednodušší a  nejlaci‑
nější, ale také nejdéle vyrábě‑
ný nástroj pro přebíjení nábojů 

na světě. Takže tady mám od firmy Strobl.cz 
– vlastně od firmy Lee – malou červenou 
krabičku. V  ní je prakticky všechno, co 
potřebujete. Vyrážeč, vyrážecí podložka, 
matrice, zápalkovací podložka, zápalko‑
vač a  měrka na střelný prach. Zbytek 
nářadí, co budete potřebovat, je většinou 
obvyklým vybavením domácí dílny či do‑
mácnosti. A tohle stačí k dělání nábojů? 
Vážně? To jsou většinou první reakce lidí, 
kteří s přebíjením nemají žádné zkušenos‑
ti. Většinou je doprovází nevěřící pohled. 

Chápu jejich pocity a beru je. Jenomže, 
milí přátelé, je tu jedno velké ale. Lee Loa‑ 
der, jak se ta krabička jmenuje, se vyrábí 
už 55 let a vypadá to tak, že ještě hezkých pár let se vyrábět bude. Už to samotné je 

jistým znakem kvality. A nejen že se vyrábí, 
nýbrž se také samozřejmě i prodává. 

Malá červená krabička určitě stojí za 
malý test. A jak jinak než na lidech. Na li‑ 
dech, co nemají praxi v přebíjení. Požádal 
jsem čtrnáctiletou dceru své přítelkyně 
o spolupráci a přebití pěti nábojů ráže 308 
Winchester. Zuzka, jak se mladá slečna 
jmenuje, má naprosto nulovou zkušenost 
s přebíjením nábojů. Ideální tester. Navíc 
má hezké ruce, a to se pro fotografie hodí. 

Co je k tomu zapotřebí
K  našemu přebíječskému testu jsme 

použili tyto nástroje a nářadí: Lee Loader 
pro ráži 308 Winchester, sadu nástrojů na 
úpravu nábojnice Lee Case Trimmer pro 
ráži 308 Win, digitální váhy na prach Lyman, 
digitální posuvné měřítko Proteco, paličku 
s plastovými nástavci, kuchyňské prkénko 
a  trychtýř na střelný prach Lee Powder 
Funnel. Samozřejmě jsme si připravili taky 
komponenty. Použili jsme nábojnice 308 
Winchester z  produkce Sellier & Bellot, 
zápalky S&B 5,3 LR Boxer a  střely S&B  

No. 2935, SPCE 11,7 g/180 grs. Z vhodných 
střelných prachů pro ráži 308 Win jsme 
použili Lovex DO 73.5. Abychom mohli 
posoudit kvalitu vyrobených nábojů, připra‑
vili jsme si hradla pro měření rychlosti střel 
Caldwell Ballistic Precision Chronograph, 
opakovačku Mossberg MVP Patrol v  ráži 
308 Win a balistický program Quick Target. 
Vše potřebné, kromě zbraně, dodalo buď 
blízké železářství, anebo firma Strobl.cz. 

Lee Loader kalibruje pouze krček náboj‑
nice. Proto lze Lee Loaderem přebíjet jenom 
nábojnice, které pocházejí ze zbraně, ze kte‑
ré budou zase vystřeleny. V jiném případě 
můžete mít rozměrové problémy, takže to 
raději nezkoušejte. Při použití Lee Loaderu 
je výhodné pracovat v menších sériích, ob‑
dobně jako při použití jednooperačního lisu.

Osm kroků
• První krok, který učiníme, spočívá ve 

vyražení vystřelené zápalky. Pro její vyra‑
žení použijte vyrážeč (decapper) a vyrážecí 
podložku (decapping chamber). Zápalka 
jde vyrazit snadno, jedním lehčím úderem. 
Nesmíme zapomenout občas odstranit 

PŘEBÍJENÍ

LEE LOADER

Nábojnice je zasazena ve vyrážecí podložce  
a je do ní zasunut vyrážeč. Stačí jednou ťuknout 
paličkou a zápalka bude venku.

Použité nástroje


