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aktuálně z výstavy

Vojenské, původně 
automatické zbraně, 
upravené pro střelbu 
jednotlivými ranami, nebo 
jejich klony, vyrobené už od 
počátku jako samonabíjecí, 
představují v posledních asi 
deseti letech jednoznačně 
rostoucí segment trhu. 
Samozřejmě se objevují také 
na veletrhu IWA. 

Zcivilněné Německo
Mgr. Jan TETŘEV

Ve 
veletržní nabídce výrobců 
a obchodníků vzhledem 
k americké poptávce jed-
noznačně převažují klony 

útočné pušky M16/M4, ale to zdale-
ka není všechno. Z východu emšest-
náctkám konkurují početné samonabí-
jecí klony zbraní systému Kalašnikov, 
přicházející z ruska, ale především 
z Polska, Srbska a Bulharska. relativně 
malý segment tohoto zajímavého trhu 
představují také klony německých auto-
matických zbraní druhé světové války, 

jecí repliky německých zbraní 
druhé světové války specializu-

je a samonabíjecí neumünster 
už nějaký čas nabízí jako BD 3008.

Další variaci na německé zbraně, 
která bude opět přímo konkurovat 
německému výrobci, je samonabíje-

ství zbraní tohoto charakteru 
a nabízí je jak na českém, tak 
i na mezinárodním trhu. Řadu 
jejích modelů představujeme na 

stránkách Střelecké revue, ale 
přesto si Zelený sport na norimberský 
veletrh schoval hned několik es v ruká-

vu, a to právě ze segmentu německých 
zbraní druhé světové války. na čest-
ném místě při vstupu do stánku byly 
tři nově vyrobené klony německých 
samopalů, určené pouze pro střelbu 
jednotlivými ranami.

První z těchto zbraní může přidělat 
vrásky na čele menším výrobcům, kteří 
zásobují trh samonabíjecími verzemi 
samopalů Sten. Zelený sport totiž při-
chází s vlastní replikou samopalu MP 
3008 (neumünster) v ráži 9 mm Luger. 
Od britských samopalů Sten, které byly 
za druhé světové války pro tuto jedno-
duchou a nouzovou zbraň vzorem, se 
liší zásobníkem, směřujícím nikoli do 
strany, ale dolů. Kromě menších výrob-
ců zde však představuje významného 
konkurenta také německá firma Sport 
Systeme Dittrich, která se na samonabí-

�� MP 3008 
Neumünster 
představuje 

konkurenci pro řadu 
menších a nejméně jednoho 

většího výrobce replik těchto zbraní

�� Martin Rudolf mladší a MP 38 
ze Zeleného sportu

�� Novinky ze Zeleného sportu: samonabíjecí MP 18 
(nahoře) a MP 38

schopné střelby pouze v samona-
bíjecím režimu.
nikoli nevýznamným hráčem na 

poli samonabíjecích klonů vojenských 
automatických zbraní je česká fir-
ma Zelený sport, která vyrábí 
a dováží velké množ-




