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Pro začátečníky

K narozeninám jsem otci 
koupil Uberti 45LC 1873 
Peacemaker. Chtěl by 
si sám přebíjet náboje, 
avšak neví, jako se dostat 
k informacím ohledně typu 
prachu, jaké množství prachu 
má použít apod. Mohli byste 
nám, prosím, poradit?  J. N.

45 
long Colt (45 Colt) je ná-
boj konstruovaný pro pl-
nění černým prachem. 
Původní označení je 45-

40, to znamená ráž 0,45 palce a náplň 
40 grainů černého prachu. Bezdýmný 
prach tedy v nábojnici zaujímá jenom 
malý prostor a je velké nebezpečí na-
plnění dvojité dávky!

Jaké jsou moje zkušenosti s přebí-
jením 45 LC jednooperačním lisem? 
Po užívám vystřelené nábojnice, kon-
troluji čistotu uvnitř, po třetím přebití 
nábojnice peru v Jaru a suším v trou-
bě, jinak běžně stačí jenom vymést 
žíněným kartáčkem a povrch otřít na-
olejovaným hadrem.

Matrice č. 1: Odzápalkování a reka-
librování je bez problémů, jenom si 
člověk musí uvědomit, že rekalibruje 
velkou nábojnici. Pokud se nechcete 
zbytečně dřít, nešetřete s mazáním. 
K mazání matric i nábojnic se mi 

dotek se vzorovým nábojem. Povolit 
asi o půl otáčky a zajistit. Zašrou-
bovat osazovací trn na dotek se 
střelou vzorového náboje a za-
jistit. Doporučuji používat trn pro 

ogivální střely i při osazování střel 
s plochým vrcholem. Je to přesnější. 

Zkusit osadit střelu do první náboj-
nice. Zkontrolovat celkovou délku. 
Náboj může být maličko kratší, ale ne 
delší (střela by blokovala válec). Střela 
by měla být tak hluboko, aby okraj 
nábojnice končil pod horním okrajem 
zaškrcovací drážky. Ústí nábojnice 
může být staženo do válce, ale ne 
zaškrceno. Upravte nastavení matrice. 
Osaďte střely. 

V další operaci vyšroubujte osazo-
vací trn. Vzorový náboj zase doražte 
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osvědčilo takzvané supermazadlo 
prodávané pod značkou Militec nebo 
Metaltec. Stačí velmi malé množství. 
100gramová lahvička vydrží několik 
let. Je třeba kontrolovat lůžko zápalky 
a případné zbytky zápalkové slože 
vyloupnout. Stačí na to odpovídající 
šroubovák. Zbytky spálené zápalko-
vé slože by překážely osazení nové 
zápalky. 

Matrice č. 2: Rozšíření ústí nábojni-
ce je opět bez problémů. Doporučuji 
tuto operaci nevynechávat, olověné 
střely se pak podstatně lépe usazují. 
Na ústí nábojnice by mělo být znatel-
né rozšíření. Pokud máte čisté lůžko 
pro zápalku, je také zápalkování bez 
problémů. Zápalka má být asi 0,05 
až 0,1 mm pod úrovní dna nábojnice 
(je to cítit při přejetí nehtem prstu). 
Vystupující zápalka může zablokovat 
otáčení válce revolveru.

Nejriskantnější operace je nasypání 
prachu. Doporučuji si pořídit prkénka 
s lůžky pro 50 nábojů a nasypání pra-
chu provádět jako samostatnou opera-
ci po 50 kusech. Před osazováním střel 
ještě všechny nábojnice zkontrolujte, 
zda je ve všech prach a zda není v ně-
které dvojnásobná dávka. Vhodná je 
na to malá LED baterka.

Matrice č. 3: Doporučuji nechat 
si nejméně jeden kupovaný náboj 
osvědčeného výrobce a podle něj 
nastavovat matrici. Náboj dát do 
držáku a páku lisu až na doraz dolů. 
V osazovací matrici vyšroubovat 
osazovací trn na maximum. Matrici 

opatrně našroubovat do lisu až na 

45 Long Colt

�� Náboje 45 Colt  
z produkce Sellier & Bellot

�� Pomůcka, která se vyplatí: prkénko s otvory 
pro 50 nábojnic. Na snímku je prkénko od firmy 
Midway, ale dá se udělat i svépomocí, například 
ze zbytku bukového prahu. Nábojnice v prkénku 
mají osazenou zápalku a rozšířené ústí.

�� Přebíjené 
náboje se 
střelou 250 grs 
LFN


