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NOVÉ ZBRANĚ

Pistole
na SHOT
SHOW 2017
Ve dnech 17. až 20. ledna 2017 proběhl na výstavišti Sands 
Expo v Las Vegas 39. ročník SHOT Show, nejvýznamnějšího 
zbraňového veletrhu planety. Svůj výrobní sortiment 
a zejména novinky pro rok 2017 zde prezentovalo víc než 
1600 firem z celého světa a do „hříšného města snů“ 
se na ně dorazilo podívat neuvěřitelných téměř 65 000 
návštěvníků. Bez nároku na úplnost zde přinášíme první 
pohled na několik nových typů krátkých zbraní.

�� Česká zbrojovka a CZ-USA při prezentaci 
svého dlouho tajeného polymerového kompaktu 
s přímoběžným úderníkem využily rovněž platformu 
jménem New Product Center neboli Centrum nových 
produktů. Na toto soustřediště novinek sice novináři 
loni nadávali kvůli nemožnosti pořizovat fotografie, 
ale jinak se zjevně osvědčilo, jelikož tentokrát zde 
338 firem vystavilo na pět set výrobků. Česká pistole 
v téhle početné konkurenci s přehledem obstála 
a návštěvníci ji zařadili mezi pět nejlépe hodnocených 
novinek veletrhu... Další informace o převratně nové 
uherskobrodské pistoli najdete v článku na s. 28.  

RED

�� Američtí zákazníci už zjevně vzali na milost turecké pistole – tedy alespoň některých 
značek. Patří k nim i známý Sarsilmaz a tamním zákazníkům zas tolik nevadí konstrukční 
příbuznost jeho produktů s pistolemi CZ 75 nebo Tanfoglio – spíš to berou jako plus. Ostatně 
například u nové, druhé generace modelu Sarsilmaz CM9 bychom už onu vzhledovou 
podobnost s Tanfogliem hledali jen obtížně. Turečtí inženýři nejenom výrazně stabilizovali 
přijatelnou kvalitu produkce, ale v tomto případě také hodně popracovali na ergonomii. Firma 
má jinak v nabídce hodně široký sortiment pistolí, ale i revolvery.

�� Skupina nadšenců založila v Nevadě firmu Full 
Conceal Inc., která se pokouší řešit kvadraturu 
kruhu. Totiž jak mít zbraň s pokud možno 
velkokapacitním zásobníkem a přitom ji mít malou. 
Začali experimentovat s Glocky 17 a 22, kterým 
zkrátili zásobníkovou šachtu a dopředu přidali držák 
(mimochodem dost hranatý), do něhož se ukrývá 
zásobník. Když hrozí nebezpečí, střelec ho vloží  
do zbraně a nabije. V přepravní poloze má pistole 
velikost jako větší chytrý mobil. Uvidíme, jak se nová 
zbraň, nazvaná FC-G17, bude prodávat. Zatím se 
zakladatelé, kteří zřejmě vyčerpali své kasičky,  
snaží získat donátory, kteří by jim jejich nápad  
pomohli financovat. 
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