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nové zbraně

verze střelba délka hlavně pažba
SR9 A1 samonabíjecí 10 palců (254 mm) sklopná

SP9 A1 samonabíjecí 8 palců (203 mm) žádná

RSR9 A1 samonabíjecí 350 mm pevná

S
amopal, nebo v civilní ver-
zi samonabíjecí karabina 
Stribog SR9 A1 U, je na 
náboje 9 mm Luger. Tělo 
a pouzdro závěru jsou 

vyrobeny třískovým obráběním 
z duralu a povrchově anodizovány. 
Hlaveň je upevněna jako plovoucí a na 
konci osazena úsťovou brzdou (s kom-
penzací zdvihu) Grand Power, která 
si získala velkou oblibu v provedení 
7,62x39 mm.

Samopal/karabina jsou konstruo-
vány tak, aby co největší počet dílů 
byl zaměnitelný s AR-15, čímž se 
umožňuje využití nepřeberného 
množství aftermarketových do-
plňků pro tuto zbraň. Kompa-
tibilní je například většina dílů 
spoušťového mechanismu nebo 
pistolová rukojeť. Ramenní opěr-
ka, kterou lze sklopit po stisknutí 

tlačítka na straně, je vlastní výroby, ale 
také se plánuje adaptér na připojení 
pažby AR-15. Horní strana pouzdra 
závěru je vybavena lištou Picatinny 
po celé délce, navíc jsou po obou 
stranách „klíčové dírky“ pro upev-
nění dalších lišt. 

Zásobník je přímý, dvouřadý 
s dvouřadým vyústěním, vyrobený 

z průhledného polykarbonátu, s ka-
pacitou 10, 20 nebo 32 nábojů. Kromě 
toho lze do zásobníkové šachty vložit 
konverzi, která umožní používání stan-
dardních zásobníků pro UZI. „Dlouho 
jsme se rozhodovali, zda máme zbraň 
zkonstruovat pro naše moderní zásob-
níky, nebo pro zásobníky do UZI, které 
jsou levné, všude dostupné, ale přece 

„Z přímoří dech větrů, 
Stribogových vnuků, přináší 
smršť šípů z poloveckých 
luků,“ praví epos Slovo o pluku 
Igorově. Samopal ze slovenské 
zbrojovky Grand Power nese 
jméno tohoto slovanského 
boha a smršť, kterou dokáže 
přinést, jistě nebude o nic 
méně ničivá. Konstruktérem je 
Jaroslav Kuracina, generální 
ředitel 
zbrojovky. 
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�� Okamžik těsně po výstřelu. Přední část  
závěru (1) se odsouvá a opírá se do kladívka (3),  
na které z druhé strany dopadá zadní část 
závěru (2) hnaná vratnou pružinou (5), do té doby 
držená v zadní poloze záchytnou pákou (4).

�� Stribog SR9 A1 U




