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Moderní zbraně

K
ulovnice Lynx Rifles vyrábí 
finská firma Pirkan Ase Oy 
se sídlem v městečku Orive
si, nějakých 200 kilometrů 
severně od Helsinek. Její 

hlavou je od roku 2000 puškař Har
ri Laak sonen. Společnost s ručením 
omezeným založil v roce 1979 jeho 
strýc Torsti Laaksonen, jenž se dodnes 
podílí na jejím řízení. Tedy pokud je co 
řídit, protože Pirkan Ase rozhodně není 
veliká firma. Své podnikání zakládá na 
rozvíjení jediného modelu 94.  

Přímotažný závěr loveckých 
kulových opakovaček býval  
běžný v dobách po první 
světové válce, kdy se  

Torsti Laaksonen 
(ročník 1934) je celo
životní lovec a milov

ník zbraní. Zbraněmi se 
profesionálně zabývá od 

padesátých let, kdy začínal jako 
dělník v menší zbrojovce Tampe

reen Asepaja Oy. Přes pozici 
mistra puškaře se tam vy
pracoval až na spolumajitele 

a technického ředitele. První 
zbraň, kterou sám navrhl, byl model 
1970 Caribu, pumpa ráže 222 Rem pro 
sportovní střelbu na běžící terč. V té 
době však v Laaksonenovi především 
uzrála myšlenka, že ta ideální lovecká 
zbraň musí mít přímotažný závěr; první 

Lynx
Pm

– nejen u nás – 
víceméně hromadně 
adaptovaly vojenské 
mannlicherovky M.95 pro 
použití k loveckým účelům. 
Kulovnice s přímotažným 
závěrem se sice vyrábějí 
i dnes, ale nedá se říct, že by 
byly nějak masově rozšířené. 
Kvalitní zbraně tohoto typu 
nesou například značku Lynx. 

�� Závěr Lynx už snad ani nemůže být 
jednodušší. Jako komplet sestává 
z pouhých šesti součástek, 
uzamykacím prvkem je příčný 
klín. Při otevření závěru 
se současně napne 
úderník.

byla malorážka Wild Boar. Velkorážová 
zbraň však musela počkat, v roce 1975 
firma spustila výrobu světoznámého 
modelu Lakelander TAP375, což byla 
kvalitní, ale celkem konvenční opa
kovačka se závěrem mauser. Během 
pěti let se jich vyrobilo přes 4000 a pak 
byl patent prodán norské zbrojovce 

Kongsberg. Přímotažný závěr se zno
vu objevil u malorážky FinnBiathlon. 
Nevyráběla se v závratných počtech, 
nadšenců pro biatlon zase není tolik, 
ale přesto se v letech 1976–1984 ve 
Finsku prodalo víc než 3500 kusů. 

Laaksonenovi staršímu však jeho sen 
nedal spát natolik, že v roce 1976 opustil 

Výsledkem snažení je 
dokonalý, i když nikoliv 
levný výrobek.

�� Torsti Laaksonen

�� Lynx 94 




