Marek BAKO

Moderní zbraně

Schmeisser HUGO 1911 9 mm Luger
Díky dovozci zbraní a doplňků německé společnosti Schmeisser GmBH
(pouze s konotací jména
slavného konstruktéra),
firmě SH Commerce s.r.o.
obchodující pod značkou
Harrant.cz, jsme dostali
možnost otestovat pistoli
na bázi Coltu 1911 v ráži
9 mm Luger.

P

roč pořád vymýšlet něco nového,
když je tu více jak stoletá konstrukce Johna Mosese Browninga,
nesoucí jméno průmyslníka Samuela
Colta. I poměrně mladá německá společnost používající slavné jméno přistoupila na současný trend výroby čím dál
dokonalejších klonů starého dobrého
governmentu. Pistole HUGO jsou určeny
převážně pro sportovní využití, a tomu

odpovídají značná hmotnost zbraně, poměrně malá kapacita zásobníku a malé,
ale ještě přijatelné vůle mezi hlavními
částmi.

Schmeisser HUGO 1911
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Celkem tradiční konstrukce
Schmeisser HUGO je zjevně jedna
z prémiových variant klonů Coltu 1911.
Trochu navzdory tomuto faktu se drží
původní konstrukce víc než jiné moderní konkurenční výrobky. Pistole je
vybavena přesným bushingem (hlavňovou objímkou), zajištěnou v pracovní
poloze opěrou vratné pružiny, která má
zdrsněný hmatník, obvyklý u vojenských M1911A1.
Klasickým lze rovněž nazvat vnitřní
vytahovač; právě ten často bývá u moderních verzí Coltu 1911 nahrazován
vnějším. Závěr plné délky je opatřen hlubokými a širokými drážkami
v přední i zadní části, jak ostatně velí
současné zvyklosti. Muška je pevná,
ocelová na příčné rybině, jež je pěkně slícována s horní oblou plochou
závěru. Výrobce použil ve dvou osách
stavitelné plátkové hledí LPA, rovněž
na příčné rybině.
Rám svým profilem ukazuje na vznik
ve 21. století. Vpředu mu vévodí masivní lišta picatinny se třemi drážkami.
Jinak se ale rám HUGO po konstrukční
stránce neliší od svého pravzoru M1911,
a to včetně použití přímého domečku
bicí pružiny (main spring housing)
a dlouhé spouště. Ta je odlehčená. Záchyt závěru na levé straně si podržel víceméně klasický tvar, oboustranné pojistkové páčky jsou výrazně zvětšené.
Pevný vyhazovač nedoznal žádných
úprav a zbraň není vybavena žádnými
dodatečnými bezpečnostními prvky.

