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Taurus 738 TCP

ráže
9 mm  

Browning krátký

celková délka 132 mm

výška (se standard. zásobníkem) 95 mm

délka hlavně 72 mm

hmotnost prázdné zbraně 289 g

kapacita 
–  standardní zásobník 6+1 

–  prodloužený zásobník 8+1

test

Obyčejní civilisté, kteří se chtějí 
bránit, s sebou na druhou stranu 
nechtějí nosit hromadu železa, 
o které vědí při každém kroku 
a která je unaví. Snad platí 
přímá úměra, že čím větší je 
nebezpečí napadení, tím 
větší kvér (samozřejmě jen 
do jisté hranice) je s sebou 
člověk ochoten tahat. 
Takže běžný občan chce 
mít něco u sebe, mělo by 
to být účinné, ale na 
druhou stranu by 
to mělo být pokud 
možno malé a lehké. 
Zadání tady je, zadání je vlastně 
poptávka a vy, zbrojovky,  
se s tím pokuste něco udělat. 

P
ryč je doba, kdy se za do-
statečnou k sebeobraně 
považovala ráže 6,35 mm 
Browning. Ani ráže 7,65 mm 
Browning už v tomto oboru 

neletí, ačkoli stále žije. Žijeme v éře, 
kdy letí kapesní devítky. Ty menší 

a lehčí bývají v ráži 9 mm Browning 
krátký, ty větší a o kus výkonnější v ráži 
9 mm Luger. Pod tvrzením, že tyto zbraně 
letí, rozumíme, že je zákazníci vyžadují 
a kupují. A na tuto poptávku samozřej-
mě reagují zbrojovky. Zvlášť segment 
kapesních krátkých devítek (na náboje 
9 mm Browning krátký) je velmi pěk-
ně obsazen především americkými, 
ale i evropskými výrobci a o tomto 
novém trendu, jenž stále pokračuje, 
jsme podrobně psali ve Střelecké revui 

číslo 2/2009.
Do tohoto segmentu trhu celkem 

samozřejmě vstoupila také brazilsko-
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�� Černé 
provedení vy-
padá stroze, 
ale stále ele-
gantně. Zbraň 
na snímku má 
patku zásobníku, 
takže se lépe drží. 
Existuje i prodlou-
žený zásobník s kapaci-
tou zvětšenou o dva náboje, 
který pochopitelně ještě prodlu-
žuje úchopovou část rukojeti. 

�� Taurus 738 se dodává  
se dvěma zásobníky na 6 nábojů, 
černou etují a dvěma klíčky

738 TCP
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