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moderní zbraně

„Je 
to brokovnice, pocho-
pitelně že samonabí-
jecí,“ řekl nám Martin 
Rudolf. „A myslím si, 

že Turci s tímhle designem nestřelili ve-
dle.“ Zbraň vyrábí turecká společnost 
Bora Arms, jejíž název je na ní ostatně 
uveden. Brokovnice nese typové ozna‑
čení Barak BR99 a její vzhled skutečně 
vychází z útočné pušky M16. Podobně 
jako na emšestnáctce, také na Baraku 
se ve velkém uplatnily plasty a hliník. 
Z plastů je pažba i předpažbí a pistolo‑
vá rukojeť. Plastová jsou také mířidla. 
Z hliníku je pak prakticky všech‑
no ostatní s výjimkou závěru 
a hlavně, které jsou z oceli. 

Barak 
není prezident
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pro tento model existují i desetiranové 
zásobníky od firmy EOTech, které už 
také dorazily na český trh. Jsou ple‑
chové a stojí kolem 1200 Kč. To je už 
pochopitelně jiná káva.

Firma Bora Silah, jež zbraň vyrábí, 
sídlí ve městě Konya a patří mezi 
řadu mladých tureckých zbrojovek, 
které vznikají v posledních letech. Bý‑
vají zpravidla vybaveny moderními 
obráběcími centry. Tato firma vznik‑
la v roce 2004 jako podnik se třemi 
společníky a už v roce 2007 se její 
zbraně údajně dostaly kromě jiného na 
americký trh. Asi nejznámější výrobek 
představuje právě brokovnice Barak, 

Když jsme vyrazili na střelnici 
do Přelouče vyzkoušet 
některé zbraně z nabídky 
Zeleného sportu, očekávali 
jsme především zcivilněné 
samopaly či útočné pušky. 
Přijel Martin Rudolf mladší 
a sdělil nám, že má „ty dva 
samopaly a Baraka“. V kufru 
se objevila zbraň, která na 
první pohled připomínala 
útočnou pušku M16. 

plamene. Ventilované předpažbí 
má nahoře dlouhou lištu Picatinny 
pro příslušenství a dole je další lišta. 
Pod předpažbím je ukryt mechanismus, 
který převádí energii odebraných spal‑
ných plynů na pohyb nosiče závorníku. 
na horní liště na předpažbí je umístěn 
masivní nosič mušky s muškou. Celý no‑
sič s muškou lze z lišty sejmout a zbraň 
si tak můžete osadit jinými mířidly nebo 
kolimátorem, protože odnímatelná je 
také nosná rukojeť, na níž je překlápěcí 
hledí. Jeden plátek hledí je dioptrický, 
druhý má výřez ve tvaru dole uříznutého 
písmene V. Hledí je výškově i stranově 
stavitelné za pomoci dvou točítek.

K Baraku 99 se dodávají dva pětira‑
nové zásobníky. Z vlastní zkušenosti 
se zbraní můžeme říci, že to 
pro zábavnou střelbu sta‑
čí, protože člověk alespoň 
nepropadne nezřízenému 
brokovému kropení. Ovšem 

Barak má jednoduchou 
přímou pažbu z plastu, 
opatřenou oboustrannou líc‑
nicí a pryžovou botkou. Hlaveň dlouhá 
20 palců je zakončena tlumičem výšlehu 

kterou firma vyrábí nejmé‑
ně ve dvou barevných pro‑
vedeních. Zbytek nabídky 
tvoří brokovnice poněkud 
konvenčnějšího vzhledu. 
najdeme zde pumpy i sa‑




