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Alecto má pÛvab
O svûtoznámé znaãce Webley & Scott je v poslední dobû ponûkud víc sly‰et.
Firma investuje do reklamy, roz‰ifiuje se sortiment a podnik expanduje.
Do redakce Stfielecké revue se tak díky spoleãnosti Brno Hunt, která k nám
zbranû znaãky Webley & Scott od poãátku tohoto roku dováÏí, dostala v pûkném
kuffiíku také technicky i designovû velmi zajímavá vûtrovka Webley Alecto.

istole je zabalena v zavafieném
sáãku, kter˘ je uloÏen v pohledném
ãerném plastovém kuffiíku vyloÏeném molitanem. Spolu se zbraní je zde
mosazn˘ kartáãek, imbusov˘ klíã a olejniãka s trochou silikonového oleje. Najdete tam také nástfieln˘ terã s uvedením
data stfielby, teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Je zde balicí protokol a záznam o deseti pokusech mûfiení poãáteãní
rychlosti stfiely ve v˘robním podniku: pfii
maximálním v˘robcem dovoleném natlakování zbranû namûfiili 177 ms-1.
Na první pohled je celá zbraÀ vystfiíknuta z ãerného, na pohmat velmi pfiíjemného plastu a je tvofiena tfiemi základními ãástmi. Ta první je klasické tûlo
pistole, které má vpfiedu dole li‰tu Picatinny pro umístûní pfiíslu‰enství. Na levé
stranû tûla je typové oznaãení Webley
Alecto, kód zemû v˘roby (Turecko) a v˘robní ãíslo. Na pravé se typové oznaãení opakuje a je zde uvedena ráÏ zbranû,
v na‰em pfiípadû 4,5 mm, ãili 177 setin
anglického palce. TamtéÏ je také v anglicky hovofiících zemích neustále omílané
pouãení, aby si uÏivatel pfied zapoãetím
stfielby prostudoval návod k pouÏití. (Na
druhou stranu je lépe to pfiipomenout.)
Souãástí tûla zbranû je i luãík, kter˘ zadní ãástí zapadá do v˘fiezu v rukojeti.
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NASTAVTE SI SPOU·Ë
Spou‰È je kovová, na první pohled velmi opeãovávaná, její souãástky jsou vyrobeny z vyle‰tûn˘ch odlitkÛ. Pomocí im-

V plastovém kuffiíku s pistolí Webley Alecto je vedle návodu k pouÏití a nástfielky také montáÏní klíã,
mosazn˘ kartáãek a olejniãka s trochou silikonového oleje
busového ‰roubu lze nastavit polohu jaz˘ãku spou‰tû v horizontální ose. Je to
velmi jednoduché a klíã je souãástí dodávky. Pomocí dal‰ího ‰roubku, kter˘ je
umístûn nad pfiedchozím, lze nastavit polohu spou‰tû ve smûru pfiedo-zadním.
Spou‰È jsme tak mohli lépe pfiizpÛsobit
i je‰tû pomûrnû malému stfielci.
Délka chodu spou‰tû se nastavuje opût
pomocí imbusového klíãe, ale vyuÏívá se
k tomu otvor v zadní ãásti rukojeti. Zde
je manipulace také jednoduchá, v‰e se fie‰í
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otáãením klíãe, ale je tfieba dbát na to, aby
se klíã skuteãnû dostal na hlavici ‰roubu
k tomu urãeného. Prostû trocha pozornosti
a citu, ale nejde o Ïádnou vûdu.
Odpor spou‰tû je staviteln˘ v rozmezí
4-18 N. Nastavení se provádí opût imbusov˘m klíãem, ale tentokrát se pouÏívá
otvor na spodní stranû rukojeti. Konstatujme, Ïe pÛvodní tovární nastavení bylo
nûkde uprostfied mezi tûmito hodnotami
a vyhovovalo. Nicménû nastavovat lze.
KdyÏ uÏ jsme se pfii popisu dostali na
rukojeÈ, tak pokraãujme rukojetí. Je sloÏena ze tfií ãástí. První dvû logicky tvofií stfienky, které jsou spojeny tfiemi
‰rouby. Tvar stfienek je nesoumûrn˘,
„anatomick˘“, s prohlubnûmi pro prsty. Povrch je v místech pfiedpokládaného dotyku dlanû a prstÛ zdrsnûn jednak drobn˘mi v˘stupky, jednak kruhov˘mi otvory, kolem kter˘ch jsou vystupující plastové krouÏky. RukojeÈ je na
první pohled pomûrnû malá, urãená
spí‰ pro ruku nedospûlého jedince, ale
je to jen dojem, a nikoli skuteãnost.
Úpravu rukojeti pro konkrétní ruku lze fie‰it vhodn˘m nastavením opûrky hfibetu
ruky. Ta tvofií tfietí ãást rukojeti a je k ní
pfiipevnûna dvûma ‰rouby na vnûj‰í
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