MODERNÍ ZBRANĚ

Sportovní
pušky ZASTAVA
ING. JIŘÍ FENCL

�� Zastava M12

Z

nabídky „sportovních“ zbraní
Zastava se zřetelně vymykají
dvě, které už na první pohled
upoutají svým vysoce účelovým designem, uplatněným
bez ohledu na líbivost a aplikujícím
strohým způsobem opravdu jen uzly
a díly, které jsou pro funkci zbraně nezbytně nutné. Obě zbraně tím ovšem
zase vyvolávají spíš dojem armádní
či policejní odstřelovačky než zbraně
sportovní.
Sportovní pušky Zastava M70, modely M07 AF Match a M07 AS Match, mají
těžkou, zastudena kovanou a prakticky
válcovou hlaveň, jen s mírným zesílením poblíž komory. Hlaveň je plovoucí
a matně černě brynýrovaná. Vpředu má
krátkou broušenou část upravenou jako
lůžko pro eventuální montáž úsťové brzdy. Ocelové, v horní partii polygonální
pouzdro závěru, nese nahoře nad nábojištěm krátkou lištu Picatinny, údajně
vyrobenou spolu s pouzdrem z jednoho
bloku oceli.
Na ozubu pod předním koncem pouzdra je upevněn nosník předpažbí s plastovým „návlekem“ se třemi poli zdrsněných úchopových ploch a vpředu s válcovým čepem pro uchycení dvojnožky.
Sklopná dvojnožka na čepu předního
konce předpažbí má po skocích stavitelnou délku nožek. Ve výklenku pravé
strany předního konce předpažbí je
oko pro nosný popruh. V šachtě pod
pouzdrem závěru je plastový zásobník
s vysokým plastovým dnem, sloužící
v případě nouze také jako podpěra.
Páčka záchytu zásobníku je před přední
příčkou lučíku. Pod prodlouženým zadním koncem pouzdra je duralový odlitek
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Srbská zbrojovka Zastava z Kragujevace uvádí své
sportovní a lovecké pušky ve speciálním katalogu.
Kulovnice nabízí s délkami hlavní 560 a 600 mm
a v celé široké paletě loveckých a odstřelovačských
ráží od 22-250 Rem až po 300 WinMag.

�� Zastava M07 AS Match s pevnou ramenní opěrkou

pistolové rukojeti se vpředu vestavěným
a krytkou chráněným spoušťovým mechanismem. Vlastní rukojeť je plastová
se zdrsněnými úchopovými plochami.
Válcový odsuvný závěr typu Mauser
98 nese na hlavě dva velké uzamykací
ozuby; jako třetí „pojistný“ ozub slouží
kořen kliky, zapadající v uzamčeném
stavu do vybrání zadního konce pravé
strany pouzdra. Velké výhozní okénko
je situováno vpravo. Na konci pouzdra
závěru vyčnívá závěr s dolů ohnutou
klikou s velkou kulatou olivou. Vpravo na
objímce závěru je horizontální páčka třípolohové pojistky s polohami blokovaný
závěr i spoušť, volný závěr a blokovaná
spoušť a volný závěr i spoušť. Spoušť
má stavitelnou polohu jazýčku, o regulaci odporu prameny nehovoří.

Z pouzdra rukojeti modelu M07 AF
vyčnívá čep vlevo sklopné ramenní
opěrky se závěsem. Opěrku tvoří přišroubovaný duralový nosník s výškově
nastavitelnou lícnicí na dvou svislých
čepech a se stavěcím točítkem na šroubu
uprostřed mezi nimi, vzadu pak opěrná
deska botky se silnou vložkou a vlastní
vysokou pryžovou botkou. Ze spodního
konce desky opěrky vyčnívá kupředu
masivní dlouhý čep, jehož účel je sice
diskutabilní, pravděpodobně se ale jedná
o protizávaží. Provedení M07 SF se liší
od předchozí verze jen pevnou ramenní
opěrkou. U obou zbraní uvádějí prameny
stejná základní technická data: ráži 308
Win nebo 7,62x54R, kapacitu zbraně
5+1 náboj, celkovou délku zbraně 1170/
930 mm a prázdnou hmotnost 4,96 kg.

