
Pfii na‰í poslední náv‰tûvû jsme tu
objevili dvû pistole, na nichÏ se vy-
jímalo slovo Normal. Jak nám fiek-

li Daniel a Marcel ¤ehákovi, jedná se
o novou znaãku, pod kterou firma hod-
lá na ná‰ trh dodávat jak dlouhé, tak krát-
ké palné zbranû. Znaãka vznikla asi pfied
rokem a první v˘robky se objevily na trhu
nûkdy v polovinû roku 2011. Ing. Martin
Helebrant psal ve Stfielecké revui ãíslo
11/2011 o pu‰ce M14 z této fiady a my
jsme se soustfiedili na dvû zmínûné pis-
tole. První z nich vypadá jako pûtaãtyfii-
cítka Norinco 1911, ale hned na první po-
hled pfiekvapí velk˘ a nepfiehlédnuteln˘
nápis „10 mm AUTO“, kter˘ je umístûn
na pravé stranû závûru. Ano, právû kvÛ-
li ráÏi je tato pistole zajímavá.
Náboj 10 mm Auto je v praxi ãesk˘ch

stfielcÛ témûfi neznám˘. Byl vyvinut vUSA
v roce 1983 a jedinû tam také zatím do‰el
vût‰ího roz‰ífiení. VáclavMalimánek a Jind-
fiich H˘kel ve své knize (Náboje do ruãních
paln˘ch zbraní. Praha 1992.) uvádûjí, Ïe ná-
boj 10mmAuto vznikl ve snaze zaplnit v˘-
konovou mezeru mezi náboji 38 Super
Auto a 45 Auto. Byl zaveden spoleãnû

s pistolí Bren Ten
od firmy Dornaus
and Dixon a pfies-
toÏe se jedná o ná-
boj amerického pÛ-
vodu, sériovou v˘-
robu zavedla jako
první ‰védská mu-
niãka Norma. Ko-
nec náboje mohl
znamenat neús-
pûch s ním zavede-
né pistole Bren Ten,
která zmizela z trhu.
ProtoÏe v‰ak bylo
k dispozici dost ná-
bojÛ této ráÏe, byla
pro ni rekonstruo-
vána pistole Colt
1911 a nov˘ mo-
del dostal název
Colt Delta Elite.
Díky tomu se ná-

boj víceménû chytil
a následovala fiada
dal‰ích pistolí, kte-
ré pronûj byly urãe-
ny; v nabídce firmy
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Náv‰tûvy pu‰kafisk˘ch dílen se nám vÏdycky vyplatí. Na‰i pu‰kafii stále nûco vym˘‰lejí
a tvofií... Jedna z takov˘ch tvÛrãích pu‰kafisk˘ch dílen patfií také ke známému obchodu se
zbranûmi ¤ehák a ¤ehák v âeské Tfiebové. O zajímavé v˘robky tam není nouze.

¤ehák Normal

Tûlo je ãínské, hlaveÀ rakouská, zbraÀ postavil âech

Normal v ráÏi 10 mm Auto




