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střelecké revue

Sovětská klasika
v ráži 4,5 mm
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Vlna nostalgie po starých
časech se objevuje poměrně
pravidelně ve chvíli, kdy
významná část pamětníků
zapomene, že staré zlaté
časy nebyly až tak zlaté. Dnes
tu tedy máme jistou nostalgii
po časech, kdy byl Sovětský
svaz takříkajíc v nejlepších
letech a rudí carové z Kremlu
vládli významné části lidstva.
A tato nostalgie se projevuje
i na poli zbraní, které jsou
dostupné bez zbrojního
průkazu. Sovětská výzbroj
byla vždycky zajímavá.

Už

dávno se objevují
airsoftové repliky
sovětských zbraní
a v poslední době
také tytéž zbraně na ocelové kuličky ráže
4,5 mm. Umarex už má nějakou dobu
v nabídce kuličkový klon pistole Makarov, ale to není všechno. Některé modely

�� Kuličková
verze Stěčkina – včetně například mířidel – je
velmi podobná originálu. Na první pohled ji prozradí jen popis.
�� Papírová krabice úmyslně připomíná sovětský
prapůvod zbraně
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ještě zůstaly neobsazeny. Není proto
divu, že v ráži 4,5 mm nedávno došlo
také na sovětskou pistolovou klasiku
v podobě pistole TT 30/33 (Tokarev)
a APS (Stěčkin). První je klasika, která
prošla druhou světovou válkou a válkami v Koreji i ve Vietnamu, a ta druhá,
určená pro specialisty, stihla docela jistě
i konflikty postsovětské éry.
Obě tyto zbraně v ráži 4,5 mm – stejně jako mnoho dalších včetně airsoftu
– vyrábí americká firma Sports Manufacturing Group (SMG). Ve skutečnosti
ovšem nejde o výrobek „made in USA“.
V New Yorku se jenom obchoduje a mají
tam kancelář, ale výroba probíhá tradičně v Asii. Pro napodobeniny palných
zbraní na kuličky všeho druhu zavedla
firma obchodní značku Gletcher; proč
bylo vybráno právě toto jméno, to se
nám nepodařilo zjistit.
Replika Stěčkina se tak jmenuje Gletcher APS a klon Tokareva je Gletcher
TT. Existuje také Gletcher PM, tedy Makarov, ale toho jsme nezkoušeli, stejně
jako revolver Nagant. Nabídka značky
Gletcher je velmi široká a zahrnuje kolem
třiceti modelů na kuličky ráže 4,5 mm
a odhadem čtvrtinu tohoto počtu také

