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nové zbraně

Návrat k úderníkové konstrukci
Nová pistole v ráži 9 mm Luger 

(9x19 mm) nese označení SFP9, to‑
tožná zbraň určená pro americký trh 
má název VP9. Na první pohled je 
nový model velmi podobný osvědčené 
pistoli P30, avšak s jedním zásadním 
rozdílem – a to že nemá kohoutové, 
ale úderníkové uspořádání. K tomuto 

Heckler
& Koch
SFP9
INg. PřemySL LIšKa mL.

V uplynulých letech nebylo jméno 
zbrojovky Heckler & Koch zrovna 
synonymem záplavy inovací v oblasti 
krátkých zbraní, ale naopak spíš 
„osvědčené kvality“ zejména 
v podobě nabídky různých variant 
a modifikací lety prověřeného 

modelu USP. V roce 

typu bicího mechanismu se výrobce 
vrací po 35 letech od vzniku prů‑
kopnických modelů HK VP70 a P7. 
Úderníková konstrukce přines‑
la jednu výhodu – snížení výš‑
ky závěru, respektive zvýšení 
úchopu vzhledem k ose hlav‑
ně. Výsledkem by mělo být, 
i podle vyjádření zástupců 
firmy, klidnější chování při 
působení zpětného rázu. 

Jak je u výrobků s lo‑
gem H&K obvyklé, zpra‑
cování působí na všech 
vnějších i vnitřních plo‑
chách naprosto preciz‑
ně. Velikost pistole je 

srovnatelná s konkurenty 
jako například S&W m&P 

nebo glock 17. Rám SFP9 
je vyroben z polymeru  

plněného skelnými vlákny. 
má sice základ v designu 

P30, ale zaměnitelný není.
Prakticky shodný je však velmi při‑

rozený a pohodlný úchop, nejen podle 
mě jeden z nejlepších u pistolí srovna‑
telné kategorie. Lze ho navíc modifiko‑
vat podle individuálních potřeb střel‑
ce výměnnými bočnicemi a hřbetem 
rukojeti. Všechny tři díly pro úpravu 
rukojeti jsou v základním balení 
dodávány ve třech velikostech S, 

2006 firma 
uvedla svůj zdařilý 
model P30, z jehož 
koncepce nyní 
vychází i zbrusu 
nová pistole SFP9, 
představená odborné veřejnosti 
na letošním veletrhu IWA.

�� Obsah základního balení: dva 
patnáctiranové zásobníky a sada 

výměnných hřbetů a bočních 
panelů rukojeti

�� Vlevo SFP9, vpravo P30

�� Heckler 
& Koch  

SFP9




