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nové zbraně

Ošklivou, hrubě zpracovanou 
jednoranovou pistoli s hlavní 
z ocelové trubky a tělem 
vylisovaným z plechu 
bude znát většina zájemců 
o zbraně z období druhé 
světové války. Americké 
letectvo ji ve velkých počtech 
shazovalo v rámci dodávek 
výzbroje hnutím odporu, 
zejména proti japonským 
okupantům. 

Liberator 
jako repLika
- il- ,  foto výrobce

P
istole byla používána při ak-
cích ve stylu „zabij nepřítele 
a vyzbroj se jeho zbraní“. Po 
skončení války si těchto nou-
zových zbraní nikdo nevážil 

a tak, i když byly vyrobeny ve velkém 
množství, počet zachovaných kusů je 
dnes malý. Jen fotografie zná skoro 
každý zájemce o zbraně. 

Pro tuto pistoli je typická krátká hla-
veň, oficiálně čtyři palce (zaokrouhle-
ně 100 mm) včetně komory na náboj 
45 AcP. Když ale náhodou uvidíte foto-
grafii liberatoru s hodně dlouhou, snad 
dvojnásobnou hlavní, okamžitě zpozor-
níte. První nápad je, že si někdo pohrál 
s válečným kusem a vybavil ho delší 
hlavní. Zvlášť Američané jsou schopní 
podobným způsobem znehodnotit i da-
leko vzácnější sběratelské zbraně.

Skutečnost je trochu jiná, souvisí 
s řehtáním úředního šimla a rozdíly 

a v katalozích jenom uvádějí, že dotyč-
ná zbraň není na prodej v Kalifornii.

Zajímavý je i samotný výrobce replik 
liberatoru. Firma se jmenuje vintage 
ordnance company a sídlí v elizabeth-
townu v Kentucky. Představuje se jako 
obchodník s historickými zbraněmi, 
příslušenstvím a uniformami a výrob-

mezi zákony o zbraních v jednotlivých 
amerických státech. osmipalcový libe-
rator je replika. běžně se vyrábí s hlavní 
v původní délce, varianta s delší hlavní 
je určena speciálně pro prodej ve 
státě Kalifornie. Místním záko-
nodárcům se podařilo stvo-
řit takové zákony, že údajně 
neporušují ústavu USA, ale 
nabývání a držení zbraní kom-
plikují asi nejvíc ze všech států 
Unie. Perlička je, že většina 
protizbraňových zákonů byla 
schválena během doby, kdy 
guvernérem byl Arnold Schwar-
zeneger, herec z filmů známý 
především jako drsný pistolník. 
Někteří výrobci se přizpůsobují, 
jiní tyto předpisy prostě ignorují 

�� Originální  
válečný Liberator 

s obrázkovým návodem

�� Replika od firmy Vintage Ordnance Company 
s původní délkou hlavně


