Tomáš PRACHAŘ

Dlouhodobý test

Ardesa Kentucky
Rifle Kit
Zbraně známé jako Kentucky Rifle (kentucká puška) jsou dnes jedním z nejrozšířenějších typů předovek na trhu. Jejich původ můžeme vysledovat až na začátek 18. století
na území dnešních USA. Jde o původně křesadlovou, později perkusní pušku s drážkovaným vývrtem, určenou k lovu i boji.

Majitel s touto zbraní bez nejmenších problémů odlovil muflona v rámci poplatkového
lovu v Maďarsku

O

riginální Kentucky Rifle má dnes
až kultovní status a těší se velké
popularitě mezi sběrateli. Nešlo
o jednotný model, ale o populární koncept, vyráběný mnoha puškaři po celé
Americe s typickým designem kombinujícím dlouhou hlaveň, subtilní konstituci
a další specifika. Současné kentucké pušky jsou řazeny mezi repliky. Vzhledem
k jejich původní kusové výrobě a z toho
plynoucí rozmanitosti provedení to ale
přísně vzato repliky nejsou, protože nemají žádný konkrétní vzor.
Pušce fandí hobby střelci a milovníci
historie, se kterou je zbraň spjata. Kentucky vyrábí množství zbrojovek v širokém
cenovém a kvalitativním rozpětí. My
jsme se zde zaměřili na tu nejlevnější
na trhu z produkce španělského výrobce Ardesa. Ten nabízí Kentucky Rifle
v několika provedeních povrchových
úprav a detailů, s perkusním nebo křesadlovým zámkem a kromě hotových
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zbraní také ve formě kitu – stavebnice
s nedokončenou dřevěnou pažbou. Majitel si zbraň sám sestaví a pažbu upraví
podle svého vkusu.
My jsme dlouhodobě testovali právě
takový kit v ráži .45, který původně přišel s perkusním zámkem, ale majitel jej
později vyměnil za křesadlový od stejné
firmy, který lze pořídit samostatně. Složení zbraně není vůbec nic těžkého a podle
návodu to zvládne každý za pár minut.
Jde o jednoduchý typ zbraně, jehož
jádrem je 850 mm dlouhá oktagonální hlaveň z uhlíkové oceli. Drážkování má velice pomalé stoupání 1:66“,
které skvěle funguje pro kule, ale špatně
stabilizuje protáhlé střely. V tomto případě se ale ukázalo, že bez snížení přesnosti
jde střílet střelu typu maxiball. Mířidla
jsou jednoduchá, s klasickým zářezem
hledí bočně posuvného v drážce. Mušku
tvoří měděný plátek. Nejde o nic extra,
ale díky mimořádně dlouhé záměrné
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poskytují mířidla dostatečně precizní
výstřel.
Pažbení sestává ze dvou částí spojených vymezovacím plátem s kolíky. Jde
o světlé bukové dřevo spíš nižší kvality,
ale nic vysloveně hrozného. Povrchovou úpravu provedl majitel. Velká část
vnějších dílů je odlitá z mosazi, zámek
a jeho součásti jsou ocelové. Zbraň má
celkovou délku 1245 mm a váží 3,23 kg.
Křesadlový zámek je sice méně
uživatelsky příjemný než perkus, ale
zase záživnější na manipulaci a efekt
při výstřelu. Výměna je jednoduchá,
mramorovaná zámková deska má unifikovaný tvar, který padne do zádlabu
v pažbě, a pak stačí jen vyměnit zátravku v hlavni. Konstrukce obou typů
zámků je jednoduchá, ale účelná
a dostatečně robustní. Dále byl vyměněn
lučík, původní mířidla za výškově stavitelná a také nabiják. Ten je umístěn pod
hlavní a je vyroben ze dřeva s mosaznou
koncovkou. Dřevo ale nepatří k nejodolnějším, přičemž při znečištěném vývrtu
je třeba nabíjet větší silou. Dřevěná část
proto byla vyměněna za těžší a odolnější
hliníkovou kulatinu.

Majitel na zbrani vyměnil původní perkusní zámek za křesadlový, posléze také
lučík a hledí. Růžek na prach je ze zubu
warthoga.

