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Nové zbraNě

Po 
zprávách o dění kolem 
brazilsko ‑americké zbro‑
jovky Taurus, které při‑
cházely v průběhu loň‑

ského roku, jsme od Ježíška žádnou 
pořádnou novinku se značkou Taurus 
nečekali. Ostatně ani Ježíšek v roce 
2013 už od této firmy nic zásadního 
nepřinesl. Ale Taurus měl i přes krizi 

Curve je zbraň ráže 9 mm Browning 
krátký, která má hraniční výkon pro 
účinnou sebeobranu. Pistole v krát‑
ké devítce dnes musí být malá, leh‑
ká, samozřejmě spolehlivá a snadno 
ovladatelná. Tyhle zbraně většinou 
nekupují profesionálové se špičkovým 

Předvánoční čas je doba, 
kdy řada zbrojovek 
pouští do světa novinky 
pro příští rok. Nedělá 
to kvůli Ježíškovi, který 
by ty novinky stejně 
nestačil nakoupit, ale 
kvůli americké Shot Show, 
jež vypukne hned v lednu 
a kam zbrojovky směřují řadu 
prezentací novinek, které jim 
mají vylepšit příjmy v novém 
roce. Ne všechny, protože 
uvádět na trh se dá i jindy 
a jinde, ale je jich hodně.

výcvikem (pokud, tak jako záložní), ale 
lidé, kteří chtějí mít „něco pro jistotu“. 
Jak víme, na poli pistolí do kapsy trvá 
v USA ještě stále konjunktura, zatímco 
v jiných segmentech zbrojního trhu už 
to začíná stagnovat nebo, nedejbože, 
i lehce klesat. Taurus tedy jde s novou 
pistolí tam, kde tuší tržby.

Je pravda, že nové zbrani sku‑
tečně nelze upřít originalitu. 
V segmentu krátkých devítek je 
už tak na trhu navzdory růstu 

přecpáno. Výrobci se 
snaží vykrývat poptáv‑
ku tam, kde existuje, 
a sám Taurus nabízí 
v této ráži kapesní pis‑
tole řady PT738 (Stře‑
lecká revue č. 3/2013). 
Jako etalon, se kte‑
rým se „kapesní“ 
krátké devítky srov‑
návají, většinou slouží 

povedený Ruger LCP. 
Mnohé v tomto tržním 

je křivka
RED

�� Taurus Curve s bicím a spoušťovým 
mechanismem DAO vypadá na první po-
hled zajímavě. Když zatlačíte na oválnou 
zdrsněnou plochu na zásobníku, zásob-

ník se uvolní.

�� Závěr se uzamyká a odemyká nuceným výkyvem hlavně. Na obvyklém místě 
má vytahovač, nahoře je výstražník. Zdrsněným tlačítkem vpravo vpředu na 
rámu se aktivuje svítilna a laserový zaměřovač. 

kolem něj nepo‑
chybně v rukávu za‑
jímavé nápady a po 
převzetí firmou CBC 
evidentně chytá dech. Na 
konci listopadu nabídl na‑
prosto atypicky vyhlížející 
kapesní sebeobrannou 
pistoli s názvem Curve. 
Kdo nezná anglicky, ať 
si nemyslí, že jde o něja‑
kou sprosťárnu, protože 
v tomto světovém jazy‑
ce znamená slovo curve 
křivku, oblouk, ohyb nebo 
zatáčku. 

Curve 


