(Ne)populárna divízia REVOLVER

K napísaniu tohto článku ma inšpirovalo viacero udalostí, okolností a skúseností. Poslednou
povestnou „kvapkou“ bol rozhovor s Ondrom Pupalom, ktorý ma k tomuto počinu definitívne
naštartoval.
Všetci, ktorí strieľame a venujeme sa športovej streľbe najmä podľa pravidiel IPSC, dobre
vieme, kde sa nachádza divízia Revolver. Vlastne od začiatku ako sa tomuto športu venujem, a to je
už približne 15 rokov (s malou prestávkou), sa tejto divízii venovalo len zopár ľudí. Na ich porátanie
by vám stačili prsty jednej ruky. Osobne sa mi vždy táto divízia páčila a lákala ma, ale nakoľko
nebolo s kým súťažiť, prestup k nej som nerealizoval. Až po mojej prestávke, ktorá trvala niekoľko
rokov, som si splnil tento sen a kúpil revolver.
Rád by som sa tu ešte v úvode zamyslel, prečo je táto divízia taká, pre mnohých,
neatraktívna. Ako dôvod sa automaticky ponúka fakt, že pištoľ je moderná zbraň a je jednoducho
populárnejšia. Ženieme sa za čo najväčšou kapacitou zásobníka (pokiaľ to tá ktorá divízia dovoľuje)
v domnienke taktickej výhody. Samozrejme má vplyv na popularitu pištole aj fakt, že revolver ako
taký služobne doslúžil. V moderných armádach či policajných zboroch ho už nájdeme len vzácne.
Avšak stále je dosť ľudí, ktorí si revolver kupujú. Stále sa stretávam s názorom športových strelcov,
ako sa im (divízia) revolver páči a aj by s ním súťažne strieľali, ale...
A tých „ale“ je viac. Jedno z nich je málo pretekárov v divízii. Ďalšie sú už z oblasti „keď už
som investoval do pištole...“, prípadne niekto má problém, že je ľavák. Alebo má niekto len
neurčitú obavu z prechodu do celkom inej divízie.
Pritom revolver ako zbraň len ťažko môžeme označiť za zastaraný. Ale čo nám vlastne
určuje jeho zastaranosť? Ako prvé nás zrejme napadne kapacita šesť nábojov (väčšinou). Ja sa
pýtam: no a? Nestačí? Veď keď sa na to pozrieme zo športového hľadiska, tak v rámci divízie sú si
všetci rovní. Čisto z technického hľadiska je revolver plne moderná zbraň z rovnako kvalitných
materiálov ako pištoľ. Len streľba je... „iná“. Samozrejme musíte preprogramovať svoje myslenie
a v prvom rade sa naučiť rátať do šesť. A táto matematika sa hlavne v začiatkoch ukazuje ako
náročná. Ale keď si vyskúšate revolver pri streľbe, tak zrazu možno zistíte, že to má niečo do seba.
Ja by som dokonca povedal, že streľba z revolveru je akási uspokojujúcejšia a taká, možno
povedať, hravejšia. Je pochopiteľne náročnejšia čo sa týka práce s prstom na spúšti. Ale všetko je
vec tréningu, a tu ponúka revolver dokonca zaujímavé možnosti pri suchom tréningu. Každý
výstrel „nasucho“ je rovnaká práca s prstom na spúšti ako pri ostrej streľbe. To je ťažké
nasimulovať pri samonabíjacej pištoli v SA režime. A naprebíjate sa ako „blázni“, pretože rýchle
a presné prebíjanie je dôležitou súčasťou streľby z revolvera.
Kúpou vhodného revolvera sa všetko len začína. Asi ste si teraz položili otázku: čo je to
vhodný revolver? Nuž všetci, čo chodíte na preteky viete, že keď vezmete desať pištoliarov, tak
u nich nájdete pokojne aj osem druhov zbraní. Ale choďte na veľké preteky, kde je dostatok
revolverárov, vezmite ich desať, a nájdete jeden až dva typy revolverov. Je to snáď tým, že je malý

výber zbraní tohto druhu? To určite nie (to vieme dobre všetci). Kde je teda pes zakopaný? Nuž
odpoveď je jednoduchá. Je to kvôli použitému druhu náboja. Keďže, ako som tu už spomenul, je
dôležitou zručnosťou dokázať rýchlo revolver prebíjať, tak pri niektorých druhoch nábojov nám je
umožnené túto činnosť prevádzať rýchlejšie. Takže dôležitou výhodou je použitie nábojov, ktoré sa
nabíjajú do zbrane pomocou tzv. moon klipov. Je to súčiastka vyrazená z plechu s otvormi do
ktorých náboje zacvakneme. Takto môžeme revolver nabíjať naraz všetkými šiestimi nábojmi
a rovnako tak pri vybíjaní nedochádza k vzpriečeniu nábojnice. Jeden z mála revolverov, ktoré
nám toto umožňujú je Smith&Wesson mod. 625 v pištoľovom kalibri .45 ACP.

Rôzne prevedenia revolveru Smith&Wesson model 625

Tento revolver je od začiatku konštruovaný na používanie nábojov pomocou moon klipov.
Samozrejme tu musím povedať, že je možné prerobiť aj revolvery iných kalibrov na používanie
s moon klipmi. Trebárs aj pri typickom kalibri 357 Magnum. Avšak treba frézovaním upraviť zadnú
časť valca a vyhadzovač. Ale výhody krátkeho tučného .45 ACP sa tu ponúkajú samé. A výrobcov,
ktorí by ponúkali revolver na vhodné náboje, známe typicky z pištolí, je ako šafránu. Preto sa
drvivá väčšina IPSC strelcov v divízii revolver obracia práve na spomínaný Smith&Wesson 625.
Nikde nie je napísané, že by ste nemohli súťažne strieľať s revolverom iného typu či výrobcu. Avšak
dôvod prečo viac ako 90% strelcov z revolvera strieľa práve so S&W 625 vyplýva zo skúseností,
ktoré nazbierali najlepší strelci v tejto divízii.

Moon klipy

Takže máme vybraný revolver a čo s ním ďalej? Pri kúpe rýchlo zistíte, že spúšť je akási tuhá
a predstava, že s ním strieľate rýchlo ako Jerry Miculek, sa zrazu rozplýva v šedých zákutiach našej
mysle. Nuž je pravda, že s revolverom z „krabice“ dlho spokojní nebudete. Je potrebné trochu ho
doladiť. Keďže chceme v DA režime dosiahnuť čo najmenší odpor spúšte, musíme pristúpiť
k nevyhnutným úpravám. Len povoliť prednapnutú biciu pružinu nestačí. Rýchlo zistíte, že revolver
vám prestal spoľahlivo odpaľovať náboje.
Okrem vyleštenia všetkých trecích plôch vo vnútri mechanizmu musíte napr. vymeniť
viaceré pružiny vo vašej novej zbrani. Sú našťastie výrobcovia špecializujúci sa na túto oblasť.

Patentovaná bicia pružina od Wolff Gunsprings

Ďalej musíme vypodložiť kladivo a spúšť špeciálnymi podložkami, ktoré nám znížia trenie.
Potrebujeme vymeniť zápalník za predĺžený. Ďalej skosiť hrany nábojových komôr na valci a
v extrémnejších prípadoch ladenia niektorí strelci odľahčujú nábojový valec frézovaním
a odľahčujú kladivo odstránením palečníku s odobratím ďalšej časti materiálu. Pochopiteľne
pokračujete kúpou (prípadne výrobou) vhodnej pažbičky či výmenou mieridiel za napríklad so
svetlovodným vláknom. V neposlednom rade je výhodné vymeniť poistku valca za zväčšenú pre
rýchlejšie odomknutie a následné vyklopenie valca.

Zväčšené poistky valca tzv. „Gas pedal“ sa vyrábajú v rôznych dĺžkach

Po úspešnom prevedení uvedených úprav je nakoniec potrebné nájsť bod, kedy nám bude
revolver spoľahlivo odpaľovať náboje. Keďže bicia pružina je v tejto konkrétnej zbrani plochá a je
prednapnutá pomocou skrutky ukrytej v pažbe zbrane, je toto konečné doladenie jednoduché. Len

netreba byť príliš veľký optimista a bez vyskúšania ostrej streľby nedoporučujem ísť na preteky.
Môžete sa dočkať nepríjemného prekvapenia a na prvom stage sa vytrápite. Náprava je síce rýchla
a jednoduchá, ale strata času a bodov zamrzí. Pritom rozdiel medzi spoľahlivým odpaľovaním
náboja a zlyhávaním je často len v pootočení o štvrť otáčky nastavovacej skrutky. Na spoľahlivosť
má samozrejme vplyv aj použitá zápalka. Jednoznačne najmäkšie sú od výrobcu Federal. Preto
rovno zabudnite na strieľanie továrenskými nábojmi s tvrdšími zápalkami. Možné to samozrejme je
iba sa musíte zmieriť s tuhším nastavením spúšte. Jednoznačne doporučujem prebíjanie nábojov.
Pri tomto kalibri je to aj navyše ekonomicky podstatne výhodnejšie. Alfou a omegou je v tomto
prípade dokonalé zápalkovanie nábojníc. V súvislosti s prebíjaním nábojov by som tu rád poukázal
na jednu malú výhodu revolvera, a to, že nestrácate nábojnice keďže sú stále aj po vystrelení
spoľahlivo v moon klipoch.

Pažbičiek je naozaj bohatý výber...

Priatelia pokiaľ vás v minulosti streľba s revolvera lákala a neodradil vás ani tento článok,
vyskúšajte to. Ak nemáte inú príležitosť neváhajte ma osloviť na pretekoch a určite sa dohodneme.
Rád vám požičiam zbraň a dám k dispozícii pár nábojov, aby ste si streľbu vyskúšali a sami zistili, či
by to mohlo byť aj pre vás. Je škoda, že táto krásna divízia je tak slabo obsadená. Určite by sme ju
pokojne mohli nazvať aj kráľovskou divíziou. Nie však pre to, prečo je týmto termínom nazývaná
divízia Open. Nie je to teda kvôli cene zbraní, kde sa pištole pre open pohybujú rádovo v tisícoch
eur. Ja si dovolím nazvať divíziu revolver kráľovskou práve preto, čo od strelca revolver vyžaduje
a na druhej strane pre to, čo mu ponúka. Revolver chyby neodpúšťa, ale na druhej strane vám
dáva veľa uspokojenia a zážitkov, aké nám môže ponúknuť náš krásny strelecký šport.
A pokiaľ by vás zaujímalo niečo okolo vhodnej výbavy a pomôcok, bez ktorých sa v prípade
súťaženia v divízii revolver nezaobídete, prípadne by vás zaujímalo kde nakúpiť pružiny, náhradné
diely, moon klipy a pod. tak o tom snáď niekedy nabudúce. Rozsahom by to totiž pokojne mohlo
byť na samostatný článok. Prípadne ma kontaktujte, rád každému poradím a pomôžem, pokiaľ to
bude v mojich silách a schopnostiach.
DVC priatelia...
Sebastian Vereš
sebo.veres@gmail.com

