nové zbraně

Orsis
�� Orsis T-5000

�� Páčková pojistka je umístěna
nahoře na zadní části závěru

N

ová značka, jejíž výrobky
nás zaujaly na letošním veletrhu IWA v Norimberku,
se jmenuje Orsis a její hlavní nabídku tvoří kulovnice.
Značku používá ruská firma nebo spíš
sdružení firem s právní subjektivitou,
které se jmenuje Promtechnologie
(v originále Промтехнологии), která
zřejmě sdružuje více podniků. Ovšem
zjistit o tomto subjektu něco víc, to se
nám zatím nepodařilo. Je to tajemné
jako hrad v Karpatech. Pod podobnými
názvy funguje v Rusku několik podniků
�� Kompenzátor modelu T-5000 je tříkomorový

přichází
M gr. Jan TETŘ EV

Ruská výroba civilních zbraní, to je téma na dlouhou řadu
tlustých knih. Dlouhá léta se však daly psát jen o několika
málo velkých zbrojovkách, které vznikly z bývalých zbrojovek
státních nebo jimi dokonce zůstaly. Rusko, takto velmi
zajímavý trh pro vysoce kvalitní, luxusní a superluxusní
zbraně, je dnes odbytištěm pro řadu předních výrobců
z celého světa. Vlastní výroba na tomto poli je však
v Rusku minimální, zatímco zbraní průměrné tovární
úrovně se odtud vyváží velké množství. Po dlouhých
letech se však v poslední době konečně začínají objevovat
nejen nové obchodní, ale také výrobní firmy, které mají
snahu vyrábět v Rusku zbraně na pokud možno špičkové
nebo alespoň nikoli průměrné úrovni. První vlaštovky jsme
před časem zaznamenali na poli větrovek, ale teď už Rusové
přicházejí s výkonnějšími zbraněmi.
a žádný se nám nezdá být ten správný. Používejme však pro tento podnik
nadále označení Orsis, pod kterým se
prezentuje na veřejnosti.
Je to skutečně nový ruský podnik,
vzniklý snad někdy v letech 2010–2011
takříkajíc na zelené louce nebo spíš na
ruině jakési tovární budovy. Pokud se
týká historie vzniku firmy, vyjděme
z oficiální verze a doplňme ji informacemi z dobře informovaného nejmenovaného zdroje a internetu.
Oficiální verze, kterou jsme se dozvěděli od pracovníků firmy na veletrhu
IWA, říká, že asi v roce 1996 se potkali
tři mladí pánové, kteří chtěli vyrábět
kvalitní lovecké, sportovní a případně
i služební zbraně. Ovšem doba jim
nebyla příznivě nakloněna. Jelcinovo
Rusko, které bylo po všech stránkách
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v rozkladu, prostě nebylo ideální místo
pro vznik nové firmy v tak delikátním
oboru. Jeden z těch tří se jmenoval
Rogozin. To jméno si zapamatujme.

Rogozinové
Ovšem nápad tří pánů nezapadl
a když přišla vhodná doba, zkusili ho
realizovat znova. Nejméně jeden z nich
za tu dobu v ruské hierarchii postoupil
hodně vysoko. Někdy kolem roku 2010
konečně našli investory. Možná to
bylo o nějaký ten rok dřív a realizace
chvilku trvala. Ti investoři byli také
tři a v oficiální verzi se tvrdí, že jsou
kapitálově velmi silní, což dokládá
i expanze firmy. Pochopitelně nechtějí
být jmenováni. Neoficiální verze, které
můžeme a nemusíme věřit, říká, že rozhodující osobou mezi těmito investory

