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Jako novinku pro rok 2015
představil Umarex repliku revolveru Colt SAA na ocelové
4,5mm kuličky. Splnilo se tak
přání nejednoho příznivce Divokého západu.

Mauro Perazzi na základě
diskuzí s předními světovými střelci dospěl k názoru, že
veleúspěšnou „medailovou“
kozlici MX8 lze posunout
technicky ještě o krok dál.

Velké pistole SIG Sauer jsou
v zásadě služebního typu, ale
vznikly také desítky jejich variant přizpůsobených sportovnímu použití. Podívali jsme se
na některé novinky.

nové knihy

První úplná obrazová historie Zbrojovky Brno

(Nutbey, A.: Zbrojovka Brno. From Firearms to Tractors. Alphen aan den Rijn, Consus Media 2015, 80 s., 25 €.)
Zbrojovka Brno je velké téma, kolem
kterého brousí spousta zájemců. Když
ale mrknete na publikační výstupy,
není to bůhvíjaká sláva. Jedinou dů‑
kladnou historii proslulé brněnské
zbrojní továrny sepsal v letech 1969
až 1973 Otakar Franěk, který své dílo
uzavřel koncem druhé světové války.
K tomu patří podstatně slabší předchá‑
zející svazek dvojice Ladislav Bednařík
a Věra Jiřičková o Zbrojovce Brno
v letech 1945–1960. Samozřejmě vyšlo
taky poměrně dost článků či kapitol
v publikacích, většina z nich má však
hodně úzký záběr. Důvodem asi bude,
že seriózní badatelé vždycky rychle
zjistí, že souhrnné zpracování dějin
této proslulé firmy je tvrdý oříšek a že
překonat Fraňka není legrace.
A teď tu najednou máme první ilustrovanou historii slavné československé zbrojovky, kterou napsal Ni‑
zozemec, vyšla anglicky a ke všemu
je velice povedená. Jak k tomu došlo?
Arthur Nutbey je bývalý marketin‑
gový pracovník a příležitostný spiso‑
vatel, jenž se primárně zajímá o ze‑
mědělskou techniku. Zbrojovka Brno

ho upoutala při přípravě
objevné knihy o traktorech
Zetor z roku 2009 (vyšla
i česká verze). A jelikož tato
publikace zaznamenala ne‑
malý úspěch, rozhodl se
Arthur obdobným způso‑
bem sepsat stručné a hojně
ilustrované dějiny brněnské
zbrojní továrny. Sehnal si
literaturu, s pomocí interne‑
tového překladače se s ní překvapivě
dobře vypořádal a následně navázal
kontakt s českými odborníky a odbor‑
nými institucemi.
Z toho všeho vzešla 80stránková
knížka o formátu 21x28,5 cm, která
nabízí úplný přehled osudů Zbrojovky
Brno od prvoválečné „prehistorie“
po nedávný zánik akciové společnosti
a nástup stejnojmenného eseróčka.
Vše hezky přehledně, čtivě a fakto‑
graficky – alespoň nakolik to stávající
poznatky dovolují – správně. Autor
dokonce stihl částečně zapracovat po‑
znatky ze zbrusu nové práce Vladimíra
Franceva o čs. zbrojním exportu (viz
SR č. 8/2015). Navíc to není jen o zbra‑

ních; náležitá pozornost je
věnována produkci auto‑
mobilů, obráběcích strojů,
vah, leteckých motorů, bi‑
cyklů, psacích strojů, trak‑
torů nebo později počítačů.
K tomu všemu přičtěte vel‑
mi zajímavý a mnohdy uni‑
kátní obrazový doprovod.
Arthur Nutbey si nedělal
ambice sepsat „vážnou“,
na původních pramenech založenou
historickou práci; nicméně jeho shrnutí
dostupných informací je daleko víc než
příslovečná suma jednotlivých částí.
V tuhle chvíli je to nejúplnější a svým
způsobem i nejlepší kniha o Zbrojovce
Brno a je jen dobře, že se vážně uva‑
žuje také o českém vydání.
V době přípravy této recenze bylo
knihu Zbrojovka Brno. From Firearms
to Tractors možné objednat v první
řadě na internetových stránkách au‑
tora http://www.arthurnutbey.com/.
Omezený počet výtisků má k dispozici
také naše redakce, kterou v případě
zájmu kontaktuje na e‑mailu redakce@
streleckarevue.cz.
DP

Samopaly Suomi

(Heidler, M.: Die Finnische Maschinenpistole Suomi M/31 / The Finnish Submachine Gun Suomi M/31.
Zweibrücken, VDM Heinz Nickel 2015, 96 s., 24,90 €.)
Finské samopaly Suomi
u nás nejsou zrovna obvyk‑
lá sběratelská záležitost, ale
v poslední době se nějaké
exempláře objevily mezi
sportovními střelci, protože
firma Zelený sport je upra‑
vila na pouze samonabíjecí
režim palby. Že by se však
o těchto zbraních příliš vědě‑
lo, to rozhodně nikoli. Ostatně
i ve Střelecké revui jsme tuto
zbraň vždy jen zmiňovali. Neválčilo se
s ní u nás.
Úkolu seznámit se samopalem Su‑
omi M/31 lidi, kteří neumí finsky, se
ujal německý badatel Michael Heidler.
Je to zkušený historik zbrojní výroby,
který má mimo jiné za sebou knihu
o německých puškových granátech
a granátometech a publikuje v časo‑

pise Visier, v jehož edi‑
ci vydal například knihu
o německých výrobních
značkách na zbraních do
roku 1945. Michael se na‑
víc řadí i mezi spolupra‑
covníky Střelecké revue.
Jeho kniha je rozdělena
do čtyř velkých tematic‑
kých celků. V prvním je
popsán vývoj samopalu
a jeho varianty včetně na‑
příklad tankové verze. Zabývá se zde
také exportem jednotlivých verzí zbra‑
ně. Následuje velká kapitola o výrobě
zbraně u firmy Tikkakoski Oy (tehdy ji
ovládali Němci), po níž následuje kapi‑
tola věnovaná výcviku s touto zbraní.
Jestliže pro celou Heidlerovu knihu
platí, že je doprovázena vynikajícími
dobovými (černobílými) i současnými
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fotografiemi, tak pro tyto dvě kapitoly
to platí dvojnásob. Následuje kapitola
věnovaná nasazení samopalů Suomi
v boji, doprovázená opět vynikajícími
fotografiemi. Tato kapitola je nejroz‑
sáhlejší a kniha se jí uzavírá.
Heidlerova kniha je mezinárodně
použitelná, protože text i popisky
u fotografií a nákresů jsou důsled‑
ně dvojjazyčné – německé i anglické.
Pro milovníky méně známých zákoutí
(bojišť) druhé světové války je tato
přehledná a poměrně stručná publika‑
ce velmi cenná a přínosná. Cena také
není likvidační, i když je k ní ještě třeba
připočítat poštovné. Knihu je možné
objednat např. přímo na interneto‑
vých stránkách autora http://codebuch.
jimdo.com/, kde najdete informace
i o jeho předchozích publikacích a řadu
dalších zajímavostí.
Jan Tetřev

