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KURIOZITY

Sebeobranné palné zbraně, určené ke každodennímu nošení, 
musejí být dostatečně účinné a na druhou stranu musejí mít přiměřené rozměry i rozumnou hmotnost. 
A tak už od svých počátků sebeobranné zbraně pro skryté nošení vlastně oscilují mezi těmito parametry. 

LIFECARD 

U
niverzální sebeobranná palná 
zbraň ke skrytému nošení ješ‑
tě vynalezena nebyla, ačkoli 
mnozí (výrobci i prodejci) by 
přísahali na to, že jejich řešení 

už je definitivní a konečné, nejlepší a nej‑
univerzálnější. A od srpna letošního roku 
máme na trhu další výrobek, který chce 
řešit otázky kolem ideální sebeobranné 
zbraně. Nebo alespoň urvat pro sebe 
část trhu se sebeobrannými zbraněmi, 
protože zbraň, kterou vám představíme, 
univerzální zbraní pro sebeobranu určitě 
není. Spíš bychom ji nazvali odvážným 
příspěvkem do diskuze. 

MGR. JAN TETŘEV

karta měří taky něco přes 85 mm. Šířka 
LifeCard je 54 mm a moje karta má  
54 mm. Jenom tloušťka LifeCard činí 
12,7 mm, přičemž moje bankovní karta 
je výrazně štíhlejší, stejně jako je štíhlé 
k ní náležející konto.

LifeCard je jednoranová zbraň na 
náboje ráže 22 long rifle. Tím se sa‑
mozřejmě otvírá diskuzní prostor pro 
všechny, kdo tuto ráži v kombinaci s jed‑
nou jedinou ranou považují za zcela 
nedostatečnou pro sebeobranu, a tudíž 
hranatou kapesní malorážku na jeden 
náboj prostě zavrhnou. Když má celá 
zbraň sotva 86 mm, zřejmě v hlavni ne‑
shoří ani ta trocha prachu, která v náboji 
ráže 22 long rifle je, takže výkon nebude 
opravdu nic moc.

Na druhou stranu uspokojeni zřejmě 
budou ti, kdo nutně nevyžadují zbraň 
ve výkonné a všeobecně uznávané se‑
beobranné ráži, protože zbraně v těchto 
rážích jsou jim příliš těžké nebo objem‑
né, případně obojí. Zajásají ovšem ti, 
kdo chtějí alespoň něco, co střílí. Když 
se první a současně poslední ranou 
netrefí, tak předpokládají, že útočník se 
alespoň lekne. Malorážkový náboj, který 
je schopen útočníka zabít, ale nemusí 
ho nutně zastavit, je pro ně dostatečně 
dobrým kompromisem. Ostatně větši‑
nou o nábojích mnoho nevědí.

Pokud si zákazník koupí zbraň jménem 
LifeCard, dostane papírovou krabici čer‑
né barvy s logem výrobní firmy. V krabici 
je předmět obdélníkového tvaru se dvě‑
ma zakulacenými rohy. Velikost je, jak už 
bylo uvedeno, ve dvou rozměrech stejná, 
jako má klasická bankovní karta. Takže je 
to mrňavé.

Na první pohled je vidět, že tenhle 
mrňous se skládá ze dvou stejně velkých 
polovin. Ta, která je víceméně kompaktní, 
je rukojeť. Hranatá, nepříjemná, ale na 
jednu malorážkovou ránu z bezprostřední 
blízkosti to bohatě stačí. Ty dva díly od 
sebe odklopíte po stažení malého rýho‑
vaného hmatníku dozadu. Pozor, ty hmat‑
níky jsou tam dva, takže ke sklopení ruko‑
jeti se musí vzít za ten, jenž je na rukojeti. 
Ten na horní části zbraně slouží k odklo‑
pení hlavně. Ale nepředbíhejme. Rukojeť 
neslouží jenom k držení pistole, ale je 
v ní také maličká schránka na náboje.  

Novinku, která se jmenuje LifeCard, 
uvedla na trh mladá firma Trailblazer 
Firearms, jež sídlí v Asheville ve státě 
Severní Karolína, tedy opět na americ‑
kém Jihu. Asheville je osmdesátitisícové 
město, o kterém jsme až do zpracování 
tohoto článku neměli ani potuchy. Teď 
už víme, že se tam vyrábějí také zbraně, 
takže to bude slušná destinace.

Firma Trailblazer Firearms byla za‑
ložena v roce 2014 a jediný produkt, 
který od té doby uvedla na trh, je právě 
zbraň, jež se jmenuje LifeCard. Trochu 
divný název, který jako kdyby chtěl na‑
vodit souvislost mezi rozměry zbraně 
a nějakou kartou. Třeba tou bankovní. 
Ve dvou rozměrech skutečně souhlasí 
s bankovní kartou skoro navlas. Life‑ 
Card má délku 85,7 mm a bankovní 

�� LifeCard vám dodají v pěkné  
papírové krabičce

�� Glock G43 je malý,  
ale LifeCard je  
podstatně menší

LIFECARD
ráže 22 LR

systém single‑action

délka 85,7 mm

výška 54 mm

tloušťka 12,7 mm

hmotnost pod 198 g


