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Ustrojte si

osmapadesátku
Izraelská firma FAB Defense vyrábí doplÀky na nejroz‰ífienûj‰í útoãné pu‰ky na
svûtû a jejich klony. Máme na mysli M16/M4 a rodinu útoãn˘ch pu‰ek Kala‰nikov.
K tomu vyrábí doplÀky na samopaly Heckler & Koch MP5, dva typy brokovnic
a pistole Glock. Mezi doplÀky pro tyto proslulé modely se zafiadila také ãeská
(ãeskoslovenská) útoãná pu‰ka vz. 58.
Zajímavou skupinu víceúãelov˘ch rukojetí pfiedstavují modely fiady T-POD,
které souãasnû fungují jako dvojnoÏka;
k rozloÏení staãí stlaãení dlaÀové pojistky
a noÏky jsou samostatnû délkovû stavitelné. Rukojeti-dvojnoÏky se nabízejí
také s integrovanou taktickou svítilnou
nebo s drÏákem pro svítilnu. SloÏení rukojeti je jednoduché. Obû rozloÏené
ãásti se sklopí k sobû, stlaãí se dlaÀová
pojistka, noÏiãky se zasunou napfiíklad
kolenem a máme v ruce opût rukojeÈ.
V dobû, kdy rukojeÈ slouÏí jako dvojnoÏka, mÛÏe se naklánût v kloubu do
stran. Jakmile je sevfiena do dlanû, náklon jiÏ není moÏn˘. Nejnovûj‰í verze to-

Upravená pu‰ka Sa 58 z ukázkové fiady firmy Moravia Tactical. Na zbrani je aplikováno plastové pfiedpaÏbí a nadpaÏbí VFR-VZ, dvojnoÏka T-POD, pistolová rukojeÈ SG 1 a paÏba UAS.
ak nám fiekl Martin Ondraãka z firmy
Moravia Tactical, která k nám tyto doplÀky dováÏí, nabyl v zahraniãních
misích dojem, Ïe Sa vz. 58 má ve svûtû vynikající zvuk a odborníci na‰i zbraÀ upfiednostÀují pfied Kala‰nikovy – díky kompaktnosti, jednoduchosti a pfiesnosti. Impulz k zavedení doplÀkÛ pro Sa 58 do v˘roby izraelské firmy vy‰el od b˘valého v˘hradního dovozce jejího sortimentu pana
Vrány. V˘voj probûhl v Izraeli.
FAB Defense pro Sa 58 nabízí pfiedpaÏbí a nadpaÏbí s li‰tami, samostatné paÏby,
pfiední i zadní rukojeti a dvojnoÏky. Vût‰ina
nabízen˘ch doplÀkÛ je plastová, s jist˘m podílem kovÛ, ale pfiedpaÏbí a nadpaÏbí jsou
kromû plastu také z tvrzeného hliníku, aby
si zákazník mohl vybrat. Kovová pfiedpaÏbí jsou tradiãní, ale mají tu nev˘hodu, Ïe se
z nich ãasem odírá povrchová úprava.
Proto k nim v˘robce dodává pryÏová chránítka. Polymerová pfiedpaÏbí jsou levnûj‰í,
nepatrnû lehãí, pevnost je zachována a vyzkou‰ena a povrch se neopotfiebuje. Aplikací tûchto pfiedpaÏbí získá stfielec horní, dolní i postranní li‰ty Picatinny.
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K na‰í útoãné pu‰ce se dodává také nûkolik pfiedních rukojetí, které se upevÀují na
spodní li‰tu pfiedpaÏbí. Ta nejjednodu‰‰í nese
název TAL-4 a je to skuteãnû pouhá dobfie
tvarovaná rukojeÈ, kterou není moÏno sklopit ani rozloÏit. Dovnitfi se v‰ak dá vloÏit baterie, která mÛÏe napájet dal‰í pfiíslu‰enství.

Po odstranûní pÛvodního krytu nadpaÏbí se nasadí
nov˘ doplnûk s li‰tami, v tomto pfiípadû horní ãást
li‰tového systému pojmenovaného SA-58

PaÏba UAS
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