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Taurus PT 709 slim
ráže 9 mm Luger

celková délka 159 mm

výška 115 mm

délka hlavně 81 mm

hmotnost 539 g

kapacita zásobníku 7/9 nábojů

spoušťový a bicí 
mechanismus

SA/DA

test

Subkompaktní pistole v ráži 9 mm Luger jsou atraktivní 
zbraně, které mají svůj okruh zákazníků a ctitelů. Nabízejí 
relativně malé rozměry a jejich zásobník obsahuje náboje, 
o jejichž použitelnosti a vhodnosti k sebeobranným 
účelům nelze příliš pochybovat. Mezi zbrojovkami 
pochopitelně probíhá soutěž, kdo tyto zbraně 
dokáže vyrobit jako lehké, malé a přitom ještě stále 
ovladatelné. Své koně na tomto poli má také firma 
Taurus. Ostatně, kam na poli krátkých palných zbraní ještě 
Taurus nepronikl!
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zachytilo o oděv majitele. Takže zdání 
hranatosti klame. Zkusili jsme to.

Zbraň se na trhu prosadila a našla si 
svůj okruh zákazníků. Ostatně proto ji 
dnes prodávají i u nás, stejně jako její 

sestru PT 740 Slim ve stále oblíbe
nější ráži 40 Smith & Wesson. 

rozměry obou zbraní jsou 

P
ři nedávné návštěvě 
u firmy Zbraně Libe
rec jsme na jejím pul
tě objevili subkompaktní 
devítku Taurus PT 709 Slim, 

která dnes na trhu konkuruje například 
rugeru LC9. Jde o malou, ale nikoli 
miniaturní, relativně tenkou (jak plyne 
již z názvu) pistoli určenou k sebe
obraně. Přišla na trh někdy na přelomu 
let 2009 a 2010, takže to není úplný 
nováček. Je to pistole, která byla od 
začátku konstruována jako zbraň pro 
skryté nošení. nejde o zmenšeninu 
žádného většího modelu značky Tau
rus. Pistole je na první pohled hranatá, 
ale ve skutečnosti je uzpůsobena tak, 
aby se při tasení pokud možno nic ne

stejné, pouze kapacita zásobníku je 
u čtyřicítky o jeden náboj menší. PT 
709 Slim se dnes vyrábí ve dvou ba
revných variantách. První je černá, se 
kterou jsme se blíž seznámili. Druhá 

�� Taurus PT 
709 Slim. Vzhled 
zbraně je velmi 
atraktivní až 
agresivní. 
Zkušební značky 
jsou německé.

�� Přímí 
konkurenti: 
Taurus PT 709 
Slim (nahoře) 
a Ruger LC9
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