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J
ako první skupinu jsme vybra
li nízkokapacitní subkompak
ty v nejžádanější ráži 9 mm 
Luger, resp. ve výkonnější 
40 Smith & Wesson, kterou 

požaduje čím dál víc uživatelů těchto 
miniaturních zbraní. 

Zatímco „dospělá“ (full) verze pisto
le na výkonný náboj 9 mm Luger (9x19) 
mívá při délce hlavně 114 mm rozměry 
206x138x35 mm, prázdnou hmotnost 
až 1000 g a obsah zásobníku 16 nábojů 
(CZ 75B, kterou uvádíme jako příklad), 
kompaktní verze zbraně (CZ 
75D Compact) už má rozmě
ry jen 92,5/184x128x35 mm, 
hmotnost až 800 g a kapacitu 
zásobníku 14–16 nábojů. Má 
totiž zkrácený závěr 
i rukojeť. Verze se
mikompakt je jaký
si hybrid: zpravidla 
má krátkou hlaveň 

I když tržní nabídka co 
do typů není neomezená, 
výběr vhodné pistole pro 
vlastní obranu nemusí být 
jednoduchá záležitost. Nikdo 
nemůže říct, že ta nebo 
ona zbraň je nejlepší, právě 
tak jako se o jiném typu 

moderní zbraně

subkompaktů 
(reD)

Deset

nedá obecně konstatovat, 
že je špatný. Velký vliv na 
výběr budou mít subjektivní 
pocity a v neposlední řadě 

samozřejmě cena. Pro 
snazší orientaci jsme 
vytvořili stručný přehled 
o tom, co je dnes u nás 
– alespoň většinou – 

k dostání. 

na obranu 
a závěr z kompaktu, ale tělo s rukojetí 
z „dospělé“ pistole, a proto i zásobník 
až na 16 nábojů. 

Názory konstruktérů, výrobců a pře
devším hromadných odběratelů i jed
notlivých zákazníků na požadovanou 
velikost pistolí ovšem podléhají vývoji. 

Ještě před dvaceti lety běžná velikost 
„full“ (celková délka přes 200 mm) 
dnes zůstává vyhrazena pro armá

du (a to ještě ne vždy a všude), 
zvláštní jednotky a sport. Dřívější 
velikost „kompakt“ dnes spíš od
povídá standardní policejní, ale 

často i armádní pistoli.    
Subkompakt – objevuje se i název 

mikrokompakt – je ale vždycky výrazně 
menší a lehčí než všechny tyto zbraně. 
Pistole by se prakticky měla vejít do 

dlaně, protože je určena pře
devším ke každodennímu skry
tému nošení na obranu, 
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