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Kimar 75
a Umarex Walther PK 380
Plynovky patfií v posledních letech k nejprodávanûj‰ím zbraním u nás. Obchodníci
si pochvalují, Ïe zvlá‰È ty levnûj‰í se na pultech ani neohfiejí. Je to pochopitelné.
Vypadají jako ostré zbranû a rámusu nadûlají také dost. K nákupu staãí, kdyÏ je
vám nejménû osmnáct let. Ani jsme se nedivili, kdyÏ se v redakãní po‰tû
objevilo nûkolik dopisÛ s dotazem, proã o plynovkách nepí‰eme.
fiíãina je jednoznaãná. S plynovkami je to jako se zboÏím v supermarketech. Vût‰ina zájemcÛ se nejprve podívá na cenu a aÏ v druhé fiadû se
zajímá o znaãku a kvalitu. JenÏe mezi levn˘mi plynovkami je fiada modelÛ, které nestojí ani za tu nízkou cenu. Oãekávat, Ïe by
vydrÏely v ãinnosti nejménû dva roky, po
které platí zákonná záruka, je naprosto nereálné. Dovozci si vût‰inou ani nelámou
hlavu s importem náhradních dílÛ a pfiípadné reklamace fie‰í v˘mûnou kus za kus.
A pu‰kafii nechtûjí o opravách plynovek ani
sly‰et. Náhradní díly se tûÏko shánûjí
a v˘roba nov˘ch dílÛ je ãasto draÏ‰í neÏ
nová plynovka. Stfielecká revue si zakládá na tom, Ïe pí‰e slu‰nû, ãesky a pokud
moÏno objektivnû. Ale zkuste napsat ãlánek o zbrani, která nevydrÏí ani dvacet testovacích v˘stfielÛ, a vyhnout se v˘razÛm,
které by musely b˘t vyteãkované.
Nedávno jsme dostali na vyzkou‰ení
dva modely plynov˘ch pistolí, které by po-
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Kimar model 75 a Umarex Walther
PK 380. Walther myslel i na leváky,
pojistka a záchyt zásobníku se dají
ovládat také z pravé strany.

dle dovozcÛ a prodejcÛ mûly patfiit do vy‰‰í kategorie nejen cenou, ale i spolehlivostí.
Jsou to model 75 od italské zbrojovky
Kimar a Walther PK 380 od nûmeckého
Umarexu. Oba mají své „ostré“ vzory,
CZ 75 a Walther P380. Pistole pÛsobí solidním dojmem a sv˘m „ostr˘m“ vzorÛm
se podobají nejen vzhledem a hmotností,
ale i zpÛsobem obsluhy.
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Obû zbranû mají pevnou hlaveÀ a neuzamãen˘ dynamick˘ závûr, u kterého
proti tlaku v komofie pÛsobí jenom síla vratné pruÏiny a setrvaãnost závûru. ZúÏen˘
v˘vrt hlavnû pfiispívá k potfiebnému nav˘‰ení tlaku prachov˘ch plynÛ. Walther má
ocelov˘ závûr, pravdûpodobnû zhotoven˘
metodou pfiesného lití, závûr Kimaru je zfiejmû kombinace zinkového odlitku se zalit˘mi
ocelov˘mi díly. Vidíme, jak zasvítily oãi pfiedûlávaãÛm. Nedûlejte si nadûji. I kdyÏ jsou
závûry zcela nebo ãásteãnû ocelové, pro domácí v˘robu zbraní je nepouÏijete. Jsou to
ukázky mistrovského zvládnutí slévaãské-
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