Medusa Model 47:
Revolver na stovku ráží

Existují ruční zbraně, které mohou střílet municí více různých ráží. K tomu je ovšem třeba vyměnit hlaveň či nabíjecí systém. Americký revolver Medusa takové modifikace nepotřebuje a může volně kombinovat více než sto ráží.

Unikátní revolver Medusa Model 47 zkonstruovala a v roce 1996 uvedla na trh firma Phillips & Rodgers Inc. z texaského města Huntsville, která nyní nese název CADCO Firearms. Zbraň podle očekávání způsobila velký rozruch, protože opravdu odpovídala heslu „Multi‑Caliber Revolver“. Je třeba zdůraznit, že termín „ráže“ („caliber“) určuje nejen průměr střely, ale také délku nábojnice.

Problém s délkou nábojů 
Hlavním konstruktérem zbraně byl Jonathan Phillips, počítačový inženýr NASA a sportovní střelec. Vadilo mu, že pro různé typy munice musí používat různé zbraně, ale zároveň věděl, že mnoho typů revolverových a pistolových nábojů má stejný průměr 9 mm; liší se pouze délkou střely a nábojnice. Od této úvahy už bylo blízko k nápadu zkonstruovat zbraň, která bude schopná střílet jakoukoli municí o průměru 9 mm bez ohledu na délku. Phillips a jeho společník Roger Hunziker pracovali na konstrukci takové zbraně dva roky. Nakonec uspěli, nechali si nápad patentovat a zbraň uvedli na trh pod názvem Medusa Model 47.
Při vývoji nové zbraně museli Phillips a Hunziker vyřešit řadu problémů. Na prvním místě to byla právě odlišná délka různých typů nábojů; vždyť náboj .380 ACP má celkovou délku 24,892 mm, kdežto výkonný .357 Magnum měří 38,354 mm. Komora bubínku musí mít samozřejmě takovou délku, aby pojala i ty nejdelší náboje, ale takové řešení významně snižovalo přesnost kratších nábojů. Proto byly na konec každé z šesti komor umístěny dva speciální kuželové výčnělky se sklonem 6 a 11 stupňů, které kratší typy střel lehce „usměrní“ ještě před vstupem do hlavně. Při palbě municí .380 ACP na vzdálenost 7,5 m může dobrý střelec umístit všech šest ran do kruhu o průměru 5 cm. A při střelbě velkými náboji .357 Magnum je účinný dostřel až 45 m.

Konstrukce bubínku
Dalším pozoruhodným a patentovaným prvkem revolveru Medusa je konstrukce bubínku, otáčivého mechanismu a vyhazovače. Některé revolvery používají střelivo s tzv. okrajovými nábojnicemi, u nichž výstupky na okraji nábojnice zabraňují zapadnutí náboje do komory. Pistolové náboje takové výstupky samozřejmě nemají, takže při použití v normálním revolveru je musí něco držet na místě. K tomu slouží dva pásky tvaru půlměsíce, z nichž každý fixuje tři pistolové náboje.
Medusa nic takového nevyžaduje. Na okrajích bubínku má zářezy pro výstupky okrajového střeliva. V mechanismu otáčení bubínku jsou ovšem navíc uloženy jakési „západky“ s pružinami, a pokud je do komory vložen pistolový náboj, tyto „západky“ se vysunou do zářezů na okrajích bubínku a drží náboj na místě. Zatlačení na pružinu vyhazovače „západky“ uvolňuje, čímž umožňuje vybití a opětovné nabití zbraně.
Medusa se vyznačuje i vysokou kvalitou výroby. Rám je zhotoven z oceli typu 8620, hlaveň z chrommolybdenové oceli typu 4150 a bubínek z vanadové oceli 4330, ze které se vyrábějí mj. hlavně 20mm rotačních kanonů Vulcan. Celý povrch je potažen teflonem. Medusa má nastavitelná mířidla s červenými optickými vlákny a existují pro ni hlavně o délkách 2,5, 3, 4, 5 a 6 palců. Firma CADCO už produkci ukončila a prodala licenci Garymu Reederovi, který dnes nabízí obdobnou zbraň jménem Skorpion. V 90. letech se Medusa dala koupit za 900 dolarů, ale dnešní ceny přesahují 1000 dolarů a Skorpion stojí asi 1500 dolarů.
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Výrobcem doporučené ráže
Podle provedených testů dokáže Medusa střílet nejméně 104 typy munice, ale výrobce doporučuje jen těchto 25 typů:
.380 ACP, .380 Revolver, 9×18mm Ultra, 9mm Browning Patronen (Long), 9mm Export, 9mm Glisenti, 9mm Kurz (Short), 9mm Largo, 9mm Long, 9mm Luger, 9mm Mauser, 9mm Parabellum, 9mm Rimmed, 9mm Steyr, 9mm Win Mag, .38 ACP, .38 Auto, .38 Colt Super, .38 Long Colt, .38 Mid‑Range, .38 Short Colt, .38 Smith & Wesson, .38 Special Plus‑P, .38 Special Plus‑P‑Plus, .357 Magnum
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