NOVÉ ZBRANĚ

❱❱ Pistole RKZP 504 má velmi
elegantní tvary

CHAMPION

v novém hávu

M GR . JAN TETŘEV

V

lastnictví flobertek bez papírů
a od 18 let je u nás podmíněno tím, že jejich úsťová energie střely může být nanejvýš
7,5 J. To je ani ne polovina
maximální energie střely z „volné“
vzduchovky. Flobertky, které mají úsťovou energii nad touto hranicí, jsou
na papíry, pokud ovšem nebyly vyrobeny před rokem 1890. Takové jsou
historické. Je jasné, že prodejné jsou
především flobertky s redukovaným
výkonem, co na papíry nejsou. Věnuje se jim u nás řada firem. Některé je
vyrábějí, další je dovážejí ze zahraničí.
A obchod se docela hýbe, ačkoli, mezi
námi řečeno, cena nábojů do flobertek
jde stále celkem znatelně nahoru a je
vyšší než u méně náročných malorážek.

Flobertky provázejí lidstvo už víc než 150 let. Ostatně
i Střelecká revue o nich před časem vydala Speciál a o těch
nových, které se vyrábějí dnes, průběžně informujeme. Jaké
vlastně jsou jejich výhody? Umožňují levnou, dnes ponejvíc
volnočasovou střelbu.
Champion
V nedávné době se na trhu s krátkými zbraněmi na náboje 6 mm ME
Flobert Court objevila novinka, která
nám připomněla jednu legendu československé sportovní střelby a zbrojní výroby. Ta legenda se jmenovala
ZKP 493 Champion a jednalo se
o zbraň, která reagovala na nedostatek
pistolí v ráži 22 long rifle, se kterými
by se mohla trénovat sportovní střelba
a provádět výcvik. U nás pistole tohoto typu tehdy vyrábělo družstvo LOV
(Drulov) v Litomyšli, ale to nestačilo.
A tak v pražské konstrukční kanceláři
Josefa a Františka Kouckých vyvinul
další legendární konstruktér Augustin Nečas jednoduchou zlamovací
jednoranovou pistoli s jednočinným
spoušťovým a bicím mechanismem.
Zbraň měla možnost regulace délky
chodu spouště a síly bicí pružiny.
Minimální odpor spouště
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činil 50 N. Nečas pistoli zkonstruoval s výměnnými hlavněmi v rážích
22 long rifle, 22 short a 4 mm Flobert.
Jak píší v publikaci Česká zbrojovka... David Pazdera a Jan Skramoušský, výroba nové potřebné zbraně byla
zadána uherskobrodské zbrojovce, kde
byla v květnu roku 1958 vyrobena ověřovací dvanáctikusová série. Zkoušky
byly provedeny s deseti vybranými
pistolemi a jejich součástí byla i zkouška na 10 000 ran k ověření životnosti
a změn počáteční rychlosti.
Sériová výroba těchto zajímavých
zbraní byla zahájena v říjnu roku 1958
a do konce toho roku jich z továrny
vyšlo už 811. Za rok 1959 pak bylo vyrobeno dalších 1735 pistolí. V dalších
letech počet vyrobených kusů postupně klesal, nadšení armády pro tuto
zbraň totiž postupně vyprchalo. Jejich
použitelnost
byla omezená
a taky chyběly peníze. On
přelom 50. a 60. let už nebyl pro
armádu tak bezproblémový. Na rozdíl
od počátku 50. let se už tehdy muselo
i přemýšlet a šetřit. Na zahraničních trzích nebyl o Championy zájem. V roce
1960 tak bylo vyrobeno jen 601 zbraní
a v roce 1961 pouhých 200. V roce
1962 pak továrnu opustily impozantní tři kusy, což byl definitivní konec
Championů. Celkem jich tedy z továrny
vyšlo 3350.

