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Mnohým českým střelcům se nevyhnulo povánoční 
nákupní šílenství vyvolané nikoliv novoročními slevami 
či zmutovaným virem, ale měnícím se zbrojním 
zákonem. Ačkoliv šlo jen o jeho částečnou změnu, 
i to vyvolalo v některých českých lidech přirozený pud 
sebezáchovy a potřebu ozbrojit se do foroty zbraněmi, 
které dlouhá desetiletí u nás byly volně prodejné 
a dostupné svéprávným občanům starším 18 let. 

Zoraki R2-T 2“
JIří MANDÍK

lování 15mm pyrotechniky také není 
k zahození. 

Vzhledem k  oblibě dvojčinných 
(DA/SA) revolverů s kvalitním mecha-
nismem padla má volba na výrobek 
firmy Atak Arms – Zoraki R2-T v akustic-
ké 9mm ráži. Turecký výrobce dodává 
erdvojku na trh i s delší 3“ hlavní a v ně-
kolika vzhledových úpravách, ale zvolil 
jsem nenápadné celočerné provedení 
s  velmi krátkou 2“ hlavní. Povrchová 
úprava je zde provedena matně čer-
ným nástřikem bez jediného kazu. 

Expanzní revolver s  doleva výklop-
ným nábojovým válcem, dokonale 
kopírující systém revolverů Smith & 
Wesson, výrobce zabalil do tenkostěn-
ného plastového kufříku polstrovaného 
molitanem. Kromě českého návodu 
nechyběl ani slitinový poniklovaný ná-
stavec se závitem a krátký žíněný kar-
táček na údržbu komor.

Moderní konstrukce
Zoraki R2 je mladší následovník po-

vedené řady šestiranových revolverů 
Zoraki R1. Zmenšený R2 si ponechal 
stejně velký rám a oplývá propracova-
ným designem, kterým si příliš nezadá 
s moderními obranáři na ostré střelivo. 
Nový slitinový plášť hlavně prošel vý-
raznou tvarovou změnou a v horní liště 
je jen jeden podlouhlý otvor. Snaha 
o co nejskladnější rozměry při zachová-
ní tradiční palebné kapacity a velkého 
rámu se musela projevit v novém po-
jetí rukojeti. Dvoupalcový R2 dostal do 

ANIjá jsem nezůstal netečný 
k  tomuto prvnímu oče-

kávanému útoku na naši zbraňovou 
svobodu a před koncem roku jsem si 
pořídil novou plynovku, tedy expanzní 
zbraň s přímým výšlehem v ose hlav-
ně, umožňující vystřelování akustic-
kých nábojek nebo nábojek s dráždi-
vou látkou. Pořídil jsem si ji i přesto, že 
patřím mezi majitele zbrojního průka-
zu a většinu normálních občanů, kteří 
plynovku nehodlají složitě přestavovat 
na ostrou, ani s ní provádět jiná nezá-
konná a nebezpečná alotria. Vnímám 
ji nejen jako vcelku neškodnou funkční 
repliku, která těší oko i ruku milovníka 
zbraní, ale i  jako dobrý nástroj, který 
dokáže neškodně zahnat dravou zvěř 
či rozehnat hejno ptactva likvidující 
ovocnou úrodu. A  možnost vystře-

Expanzní 9mm revolver Zoraki R2-T s 2“ hlavní a přímým výšlehem plamene s českými 
značkami z roku 2020 spadá stále do staré kategorie D

Test

Velkoobchodní distribuce 
značky Gerber v ČR a SR

e-shop pro VO zákazníky:

b2b.armed.cz

Společnost Gerber s osmdesátiletou 
tradicí je největší dodavatel nožů 
a multitoolů pro americké ozbrojené síly.
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