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Kapesní revolvery a pistole firmy North 
American Arms představujeme na stránkách 
Střelecké revue už řadu let. Jsou to zbraně 
malé, nabízené převážně v malorážkových rážích. 
V sortimentu této firmy, která je proslulá miniaturizací, 
je také jedna technická zajímavost v podobě revolveru 
NAA Holster Grip se sklopnou rukojetí, opatřenou navíc sponou 
k zavěšení na opasek. Zbraň nám zapůjčila firma Kozap, která 
revolvery NAA dováží na náš trh.

NAA na 
opAsek 
 ev

M
yšlenka opatřit revolver 
sklopnou rukojetí a tak 
minimalizovat jeho roz-
měry při přepravě je ori-
ginální, ale nikoli zcela 

nová. Na počátku minulého století fun-
goval na podobném principu například 
belgický revolver Le Novo, který si ne-
chal patentovat Dieudonné Oury. Zbraň 
vznikla na základě patentu číslo 183200 
z 31. 3. 1909 a vyráběly ji četné lutyšské 
podniky, z nichž to jistě víme o firmách 
G. Riga, Galand, Ancion-Marx a HDH, 

test

částí rukojeti-pouzdra je plastová spona, 
kterou se pouzdro upevňuje na opasek. 
Při vyklopení funguje pouzdro zase jako 
rukojeť. Zajímavé řešení pro toho, kdo 
chce nosit málo železa, ale chce „něco 
opravdu malého“ mít u sebe. NAA nabí-
zí sklopné rukojeti Holster Grip také jako 
příslušenství či náhradní díl ke svým 
ostatním minirevolverům. Holster Grip 

se namontuje velmi jednoduše místo 
stávajících střenek.  

Zbraň má také další výhodu, kterou 
firma North American Arms uplatňuje 
u některých svých malorážkových mode-
lů, totiž výměnné válce v ráži 22 long rifle 
a 22 WMR (22 Magnum). Umožňuje tak 
třeba trénovat s levnějšími náboji a pro 
případ potřeby nosit na opasku revol-
ver raději v ráži 22 WMR. Ani 22 WMR 
samozřejmě není ideální sebeobranná 
ráže, ale je podstatně výkonnější než 22 
long rifle a nesrovnatelně silnější než 
prázdné ruce. Případného útočníka tak 
může odstrašit nebo nepřehlédnutelně 
poznamenat, ale také docela klidně zabít. 
Pochopitelně ho nevyřídí tak „kvalitně“ 
jako devítka Luger nebo pětačtyřicítka, 
ale zbraně na tyto náboje bývají také 
daleko objemnější a těžší.

NAA Holster Grip je lehká, 
snadno ovladatelná 
a spolehlivá zbraň.

�� Myšlenka sklopné rukojeti revolveru už tu 
kdysi byla u revolveru Le Novo z roku 1909 
(a jiných podobných zbraní z té doby)

čili Henrion, Dassy et Heuschen. Ovšem 
nové řešení od NAA je podstatně pro-
myšlenější a díky moderním technolo-
giím řeší i to, na co Belgičané před sto 
lety nemohli ani pomyslet.

Výměnné válce
Už víc než deset let je v nabídce NAA 

revolver, jenž má černou plastovou 
rukojeť kombinovanou s pouzdrem. 
Rukojeť se sklápí na čepu, při sklopení 
překryje spoušť a zajišťuje zbraň, takže 
ani není možno napnout kohout. Sou-

�� Revolver NAA  Holster 
Grip se sklopenou rukojetí- 
-pouzdrem v transportní 
poloze se vejde do dlaně 
nevelké ruky a ještě kus 
ruky přebývá. Na levé 
straně rukojeti je spona 
k zavěšení na opasek.

15-17_test.indd   15 21.1.13   15:01




