Svatopluk KRUTIŠ

Vzduchovk y

Baikal Makarov MP-654K
Mnoho let se vyrábějí zbraně na CO2, téměř nerozeznatelné od svých ostrých vzorů.
Jejich mechanismus je ale naprosto odlišný. Až na jednu výjimku. To je pistole Baikal
MP-654 Makarov, vyráběná v Iževsku ze stejných dílů jako ostrá 9mm PM/PMM
(Makarov).

V

roce 1998 hledal Iževský mechanický závod (Baikal) zajímavý
produkt, který by mohl začít vyrábět s co nejmenšími náklady a změnami. Volba padla na úpravu pistole Makarov pro pohon C 2 a ráži 4,5 mm BB(s).
Nazval ji Makarov MP 654K. Není bez
zajímavosti, že na tuto vzduchovku bylo
použito víc než 70 dílů ostré zbraně.
a základ nebyl vzat původní model
PM, ale modernizovaný PMM z 80. let
minulého století, což je varianta s širší rukojetí, která pojala dvouřadý zásobník na
12 nábojů. ájem v ruských ozbrojených
složkách ani v zahraničí ale nesplnil očekávání a předvyrobená těla snad mohla
být využita právě pro plynovou verzi. o
prostoru jejich rozšířené rukojeti se vešel
celý systém s 12g bombičkou, ventilem
a zásobovacím zařízením na ocelové
kuličky. To hovoříme o generacích 1–4.
V roce 2013 Baikal upravil a zmenšil zásobník s ventilem tak, aby bylo možno
použít i standardní tělo Makarova PM pro
jednořadový zásobník. To je 5. generace
této pistole na C 2 .
Porovnáme li díly obou zbraní, nenajdeme mnoho rozdílů mezi ostrou
a plynovou verzí. Tělo pistole z třískově
Zásobníky připravené ke střelbě

MP-654K 4. generace spolu
s ostrým vzorem (nahoře)

příbuzností je rozšíření rukojeti na spodní
straně kvůli širšímu zásobníku. Třetí je
pak jiný tvar hmatníku záchytu závěru
než u porovnávané ostré zbraně z roku
1975. Ta byla navíc vybavena moderními
střenkami AB efense.
Listová bicí pružina v týlu rukojeti
pod hřbetem střenky slouží zárove

obrobené oceli nese vzadu bicí mechanismus, ovládaný přes pravé táhlo spoušovým jazýčkem, umístěným v pohyblivém lučíku. Ten slouží, stejně jako poprvé
u pistolí alther PP/PPK, k demontáži
zbraně. de najdeme první příbuznost
s tělem PMM. Horní úpon lučíku je jinak
tvarovaný než u modelu PM. ruhou

MP-654K CO2

PM originál

4,5 mm BB(s)

9 mm Makarov

délka (mm)

160

*174

délka hlavně (mm)

98

93

délka záměrné (mm)

128

130

výška (mm)

127

126

šířka (mm)

30

31

náboje (ks)

13

8+1

740

715

střelivo

hmotnost (g)

* Délka je rozdílná kvůli použití rukojeti FAB Defense

23

střelecká revue

