moderní zbraně

Dragunov
jav

Kalašnikov na náboje
Mauser a M91

z Jugoslávie

Nejpozději v 70. letech minulého
století však bylo jasné, že morálně
a možná i fyzicky zastaralé opakovačky
se musí něčím nahradit. Zbraň, která
měla tento problém vyřešit, byla samonabíjecí odstřelovačská puška mo-

Výzbroj evropských států
byla po druhé světové
válce provizorní. Skládala se
ponejvíce ze

zbytků vlastní předválečné
výzbroje, z ukořistěných
zbraní německých a ze
zbraní, které poskytli
vítězní Spojenci. Většinou
ti, kteří příslušnou zemi
osvobodili. Jiné to nebylo ani
v Jugoslávii, kde ovšem tři
roky po válce nastal stav, že
země nepatřila ke spojencům
Západu a velký ruský bratr ji
zavrhl. Nezbylo než vyzbrojit
se sami. Platilo to i pro
odstřelovačské pušky.

Od

konce 40. let minulého století se v Jugoslávii rozběhla výroba opakovací pušky
model 48, což je vlastně kopie nebo
klon německého Mauseru 98k. Zbraně
tohoto systému byly v jugoslávské výzbroji už před válkou. Také ráže zůstala
stejná – 7,92x57 mm, čili 7,92 Mauser.
Stejné střelivo se používalo také do
odstřelovačky model 69, která vznikla
na bázi této jugoslávské mauserovky.
Zbraň patřila minimálně do konce
80. let k výzbroji armády, ačkoli byla
postupně nahrazována modernější
odstřelovačskou puškou. Předpokládáme, že pokud nebyly vyřazené zbraně
někam rychle prodány, tak si ještě
zastřílely i ve válkách o Titovo dědictví.

del 76, označovaná také
jako Zastava 76. Byla vyvinuta v polovině 70. let.
Předlohou pro konstrukci
této zbraně ovšem nebyla sovětská odstřelovačka
SVD Dragunov, ale útočná puška
Kalašnikov. Konkrétně to byla sovětská
útočná puška AKM v ráži 7,62x39 mm.
Ostatně Kalašnikovy se v Jugoslávii
úspěšně vyráběly a také exportovaly.
Nová jugoslávská odstřelovačka model 76, která měla vzhledově hodně
z Kalašnikova, ovšem nepoužívala
náboj 7,62x39 mm ani „dragunovský“
náboj 7,62x54R (Mosin), nýbrž stále
náboj 7,92x57 mm Mauser, takže její
mechanismus tomu musel být přizpůsoben. Dostala také delší, 550mm
hlaveň a její automatika byla pochopitelně upravena ke střelbě jednotlivými
ranami, nikoliv dávkou. Zbrojovka
Crvena Zastava v srbském Kragujeva-

�� M91 se u nás
prodává s pěknou
výbavou
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