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Nové zbraně

Laugo Alien
Laugo Alien

V

březnu 2019 měla společnost
Laugo Arms Czechoslovakia začít s prodejem limitované edice 500 svých nových samonabíjecích
pistolí Laugo Alien Combat/Tactical,
představených poprvé na výstavě IWA
2019. Ve skutečnosti však byla první
edice prakticky vyprodaná už v lednu.

Firmu Laugo Arms Czechoslovakia založili v únoru
2017 Ján Lučanský a Daniel Selichar. Výsledkem práce
Jána Lučanského byl nejprve známý slovenský
samopal Laugo, jehož koncepci použila Česká
zbrojovka Uherský Brod při konstrukci samopalu
Scorpion EVO 3 a jeho variant. Další produkt činnosti
mladého slovenského konstruktéra je pistole Alien.
Vyprodaná, i když cena zbraně převyšovala 100 000 korun. Podle vyjádření
výrobce to odpovídá kvalitě použitých
materiálů, preciznímu zpracování a špičkové povrchové úpravě.
My jsme se o ní poprvé zmiňovali
v č. 9/2018 v článku věnovaném otevření nové prodejny zbraní Top Guns

Company v Praze – Velké Chuchli
(Bako, M.: Nová prodejna, nová pistole).
V č. 2/2019 jsme už přinesli rozsáhlejší
článek věnovaný výhradně pistoli Alien
(Bako, M.: Nová česko-slovenská pistole.). Zbraň však považujeme za natolik
zajímavou, že neuškodí se jí věnovat ještě
znovu, z jiného úhlu pohledu.
Přednosti
Díky své originální konstrukci má
pistole Alien pevnou a velmi nízko
(4 mm) nad rukou položenou hlaveň.
Proto vyniká nejen vysokou přesností
a minimálním zdvihem ústí hlavně po
výstřelu, ale také přijatelným zpětným
rázem. Podle výrobce má pistole Laugo
Alien dokonce nejníž položenou hlaveň
na světě. Spoušť má údajně krátký
chod a velmi malý odpor (asi 15 N). Tato
superzbraň či pistole budoucnosti se
často přirovnává k německé pistoli
H&K P7, která pracuje bez uzamčení,
jen s brzděním závěru tlakem plynů
z vývrtu hlavně.
Pistoli Alien lze snadno, pouhou
výměnou lišty mířidel, přestavět pro
různé účely střelby. Specializovaný
americký server guns.com pistoli Alien
v nejrozšířenější služební ráži 9x19 mm
Luger pochválil a zařadil ji mezi deset
nejlepších zbraní, které se za posledních 100 let v Československu vyrábě-
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