Expanzní zbraně

Zbraně se značkou
Smersh
-lm-

Kromě dvou velkých
zbrojovek s bohatou tradicí,
nyní sloučených do komplexu
Kalašnikov, existují v ruském
Iževsku i menší, nové
podniky. Patří mezi ně také

obchodní firma Iževský
arzenál, která zpravidla
používá značku Smersh nebo
Smersh original. Iževský
arzenál ale podle všeho sám
nic nevyrábí a produkty se
značkou Smersh si nechává
vyrábět jinde v Rusku, nebo –
a to hlavně – v zahraničí.

S

lovo Smerš má v Rusku a od
tud i jinde ve světě zvláštní,
poněkud ikonický význam.
Jde o zkratku názvu Smrt
špionům, který patřil v letech
1942–1946 spíš nechvalně proslulé
speciální složce sovětských ozbroje
ných sil, plnící zejména kontrarozvěd
né a státněbezpečnostní úkoly v armá
dě, námořnictvu a na osvobozených
či dobytých územích. Není známo, že
by tato služba měla nějakou speciální
výzbroj; její hlavní „zbraní“ ostatně
byla několikamilionová síť donašečů.
Dá-li se však dnes zbrani název Smerš,
působí to akčně a pro někoho možná
přitažlivě, byť by se jednalo jenom
o vzduchovku či poplašňák.

Vzduchovky Smersh
Iževský arzenál prodává lovecké
zbraně renomovaných zahraničních

�� Značka
Smerš či Smersh
má navozovat
souvislost se
speciální složkou sovětských
ozbrojených sil
z let 1942–1946

�� Vzduchovka
Smersh R9

firem, jako jsou Ma
rocchi, Remington nebo
Akkar, a samozřejmě také
produkty obou hlavních ižev
ských zbrojovek. Základ aktuální na
bídky však tvoří vzduchové zbraně,
konkrétně dlouhé zlamovací vzdu
chovky a krátké zbraně (plynovky)
na stlačený kysličník uhličitý CO2.
Všechny nesou značku Smersh, což
je samozřejmě anglický přepis ruské
zkratky.

Dá-li se dnes zbrani název
Smerš, působí to akčně
a možná přitažlivě.
Všech deset nabízených typů zla
movacích vzduchovek Smersh R1 až
Smersh R10 se vyrábí v nejmenované
čínské zbrojovce. Jsou to vesměs jed
nodušší pístové zbraně celkem solid
ního vzhledu a provedení s bukovým
nebo polymerovým pažbením. „Když
chtějí, tak mohou,“ zhodnotil Vladimir
Lopatin v časopise Kalašnikov kvalitu
zbraní a schopnosti jejich čínského
výrobce. Dlouhé vzduchovky jsou ve

výkonových kategoriích do 3 J nebo
do 7,5 J, všechny ráže 4,5 mm. Ty
s nižším výkonem mají hladký vý
vrt hlavně a jsou určeny ke střelbě
ocelovými kuličkami, výkonnější mají
hlavně drážkované a střílí se z nich
olověným vzduchovkovým střelivem.
Mechanická mířidla otevřeného typu
jsou stavitelná s mikrometrickým hle
dím, ve většině případů vybavená
světlovodnými vlákny. Některé mo
dely dlouhých vzduchovek Smersh
však mechanická mířidla vůbec nemají
a počítá se u nich s použitím optického
zaměřovače, což ale v této výkonové
kategorii sotva může mít nějaký reálný
smysl. Dvoustupňová spoušť všech
pušek je sportovního typu s regulova
telným odporem. Dražší modely jsou
vybaveny mechanickým uzamčením
hlavně a automatickou pojistkou. Ceny
modelů Smersh R1-R10 se pohybují
od 2800 do 6300 rublů, což je v ak
tuálním přepočtu zhruba 1700–4000
našich korun.

Pistole a revolvery na CO2
Údajně existuje i varianta dlouhé
zbraně s označením Smersh R11 stří
lející s pomocí bombiček CO2, avšak
v nynější internetové nabídce Iževské
ho arzenálu jsme ji nenašli. V tomto
provedení firma nabízí sortiment
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