
Firma Shoei Seisakusho byla zalo-
žena v roce 1962 a zprvu se zabý-
vala výrobou dílů modelů zbraní

pro větší japonské výrobce. V sedmde-
sátých letech se majitelé firmy nechali in-
spirovat vzrůstajícím zájmem o němec-
ké zbraně druhé světové války a pustili se
do výroby jejich napodobenin. Mezi ja-
ponským lidem obecným je velký zájem
o zbraně, avšak naráží na téměř absolutně
restriktivní zbrojní zákon. Tamější občan
může vlastnit pouze dlouhou brokovou
zbraň, určenou k lovu či sportovním
účelům, přičemž získání povolení na
takovou zbraň představuje náročnou
a zdlouhavou proceduru. O pistolích, re-
volverech či samonabíjecích puškách si
mohou Japonci nechat jen zdát. Vzdu-
chovku lze zakoupit na základě formál-
ního povolení místních úřadů.

Japonský zbrojní průmysl patří k nej-
rozvinutějším na světě, avšak zákon za-
kazuje výrobcům zbraně vyvážet. Se sku-
tečnými zbraněmi se průměrný Japonec

setká jen v armádě, pardon, v obranných
silách. Japonská ústava z roku 1949 ve
svém devátém článku zakazuje existenci
armády, ale o obranných silách nehovo-
ří, a tak má Japonsko jedny z nejsilnějších
„obranných sil“ na světě. Přísná restrik-
ce a nemožnost legálně vlastnit skutečné
zbraně jsou důvodem obrovské popula-
rity nejen airsoftových zbraní, ale i ne-
střílejících napodobenin. V posledních
letech zažívají „nezbraně“ obrovský boom
i v Evropě a firma Shoei je zavalena ob-
jednávkami na příštích několik let.

Možná si kladete otázku, kdo si takové
napodobeniny kupuje. Velkým odběra-
telem jsou jednotliví sběratelé, kteří z ně-
jakého důvodu nemohou mít skutečnou
zbraň. Pomineme-li legislativní rámec, je

to v případě FG 42 i otázka finanční. Za-
chovalá puška padákových myslivců sto-
jí v přepočtu víc než milion korun, avšak
nejspíš ji ani za tuto cenu nikde nekoupíte,
protože prostě nejsou. Replika FG 42 od
Shoei je čtyřicetkrát levnější než originál
a šestkrát levnější nežli nově vyráběná
samonabíjecí verze BD 42 z Kulmbachu.
Repliky nakupují i muzea, neboť jejich roz-
počty nebývají štědré a pohnutky jsou
tedy podobné jako u sběratelů. Část pro-
dukce firmy Shoei nakupují filmová stu-
dia a repliky jsou často používány při scé-
nách, kdy se nestřílí. Repliky Shoei po-
tkáme i na rekonstrukcích vojenských akcí,
zejména těch v cizině.

Ve výrobním programu firmy Shoei na-
lezneme německé útočné pušky MKb
42(H) a MP 44, obě varianty pušky „pa-
dákových myslivců“ FG 42, samonabíjecí
pušku G 43 a nově i kulomet MG 42. Shoei
není velká firma, a tak není divu, že na-
bídka modelů je značně proměnlivá. Fir-
ma vyrábí po určitou dobu vždy některý
z modelů a ostatní většinou nejsou k dis-
pozici. Předloňské léto bylo ve znamení
první varianty pušky FG 42, loňské jaro
patřilo MP 44 a nyní je na pořadu dne re-
plika lehkého kulometu MG 42.
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Rozdíl mezi chlapcem a mužem je v ceně jeho hraček. Japonská firma Shoei
vyrábí hračky pro velké chlapce – napodobeniny oblíbených německých zbraní
druhé světové války v měřítku 1:1 – a nechává si je dobře zaplatit.
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