Moderní zbraně
O pistolích značky Para USA
(dříve Para Ordnance nebo
jen Para) a osudech
této značky jsme ve
Střelecké revui psali
mnohokrát. Je to
americký (dlouhou
dobu předtím
kanadský) svérázný výrobce
pistolí na bázi Coltu 1911,
včetně těch s velkokapacitním
zásobníkem.
Likvidace firmy
Velký shrnující článek „na rozlou‑
čenou“ jsme přinesli v čísle 4/2015.
Začátkem loňského roku se totiž obje‑
vila zpráva, že populární značka Para
po třiceti letech zanikne. Zprávu dosud
nikdo nepopřel a řada indicií svědčí
o tom, že je pravdivá.
U firmy Para USA došlo v posled‑
ních pěti letech k několika zásadním
změnám. Začátek konce vlastně nastal
už dřív, v roce 2007, když zemřel spo‑
luzakladatel a prezident firmy, rodilý
Maďar Attila „Ted“ Szabo. Ukázalo
se, že po technické stránce firma stála
na něm. Tehdejší „pozůstalý“ vlast‑
ník Thanos Polyzos nastalé odbytové
problémy nejprve řešil v roce 2010
přestěhováním firmy z Kanady do Pi‑
neville v USA, ale evidentně to nebyl
krok, který by jí pomohl. Pokud, tak
snad do hrobu. Už v roce 2012 skomí‑
rající podnik koupila skupina Freedom
Group, pod kterou spadá i značka Re‑
mington. Výroba za rok 2013 pak byla
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čtyřnásobkem toho, co Para dosud
vyráběla, takže značku Para USA se
podařilo dobře nakopnout.
V roce 2014 ovšem firma Remington
rozjela svůj nový a moderní závod
v Huntsville v Alabamě, kde by měla
být soustředěna výroba většiny, ne‑li
všech ručních palných zbraní skupiny
Freedom Group. Nejde jen o Reming‑
ton, Marlin, H&R 1871 nebo o značky
Dakota či DPMS (Panther Arms) anebo
Bushmaster, ale právě také o pistole
se značkou Para. Z hlediska velkého
konglomerátu značek nebo zbrojovek,
kterým Freedom Group nepochybně je,
se jedná o logický krok. Devatenáctset
jedenáctky vyrábí Remington i Para,
řada základních modelů si je podobná,
takže proč by se měly vyrábět na dvou
místech. Remington se tedy rozhodl
přestěhovat firmu Para USA včetně vý‑
robních kapacit ze Severní Karolíny do
Huntsville, což proběhlo v březnu 2015,
ale také se rozhodl dát k ledu samotnou
značku Para (Para USA).
Všechny pistole od Remingtonů by se
perspektivně měly jmenovat Remington.
Těm, které vyráběla Para, zůstanou jejich
typová označení a firma Remington pře‑
vezme také všechny závazky, vyplývající
z celoživotních záruk, které Para na své
zbraně poskytovala. Současný stav je
ale takový, že pistole značky Para se
ještě vyrábějí, samozřejmě „u Reming‑
tonů“, ale došlo k jistému zeštíhlení
jejich sortimentu. Indikátorem stavu je
také internet. Na webu značky Para USA
je samozřejmě aktuální nabídka modelů,
ale katalog, který firma nabízí, je z roku
2014 a je to u něj také uvedeno.
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Jelikož značka Para je stále alespoň
trochu živá, tyto pistole jsou dnes
zastoupeny také na našem trhu. Se‑
tkali jsme se s nimi v nabídce Zbraní
Liberec. Jako první nám padl do rukou
model Para GI Expert, který se vyrábí
od roku 2009. Jde o výrobek, který
prošel českou zkušebnou v roce 2013
a byl podle popisu vyroben v Charlotte
ve státě Severní Karolína; Pineville je
satelit tohoto velkoměsta. Čili zbraň
vznikla už pod taktovkou firmy Re‑
mington, ale ještě ne v novém, všeob‑
jímajícím závodě v Huntsville.
Nebožtík Ted Szabo stejně jako mnozí
jiní považoval Browningův Colt M1911
A1 za nejlepší pistoli všech dob, avšak
u některých svých konstrukcí se od
tradice governmentu dost výrazně od‑
chýlil. Para GI Expert není ten případ.
Když se na tuhle pistoli podíváme, tak
je to klasická devatenáctsetjedenáctka,
samozřejmě jednočinná a ve velikosti
government s jednořadým zásobníkem.
Američtí novináři ji označili jako entry

