Nové zbraně
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CZ P-10 M – první pohled
na český superkompakt
Jelikož Česká zbrojovka Uherský Brod v posledních letech zásadním způsobem
obměnila své výrobkové portfolio, byla otázka, jaké novinky představí letos. Půjde
jen o doplňky aktuálních řad? Anebo do své nabídky zařadí něco, co v ní dosud
zcela chybělo? Hlavní pointu znáte z titulní strany tohoto čísla: jednoznačně nejdůležitější novinka CZ pro rok 2020 je pistole CZ P-10 M, zbraň kategorie superkompakt na výkonný náboj 9×19 mm.
Tohle všechno v Uherském Brodě
dobře věděli hned na začátku projektu
CZ P-10, a tak si opeřenci na střechách
střelnic po celém světě dávno štěbetají
o tom, že se v této řadě můžeme těšit
i na opravdu malý model ve výkonné ráži 9×19 mm. Teď ho tady máme.
Jmenuje se CZ P-10 M, kde přidané
písmeno znamená Micro, slavnostní
premiéru měl v pátek 6. března 2020
a my přinášíme první orientační informace a dojmy.
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řipomeňme, že řada CZ P-10,
v mnoha ohledech zdařilá česká
variace na dnes dominující téma
přímoběžný, částečně předepínaný
úderník + polymerové tělo, se vyrábí od
roku 2017, kdy na trh vstoupil model C
neboli Compact. Loni nabídku doplnily varianty F (Full-size, standardní velikost), SC (Semicompact, hlaveň a závěr
standardní velikosti na těle kompaktu)
a S (Subcompact).
Dosud nejmenší člen této rodiny byl
subkompakt CZ P-10 S, u něhož jsou
uváděny tyto parametry: celková délka
170 mm, délka hlavně 90 mm, výška
zbraně 116 mm a maximální šířka 32 mm.
Prázdná hmotnost se uvádí 0,71 kg. Toto
provedení se běžně dodává pouze v ráži
9×19 mm a do jeho dvouřadového zásobníku dostanete 12 nábojů, s prodlužovací
patkou dokonce 14. Jeden navíc může
být v komoře.
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Suma sumárum tedy relativně malá
zbraň, ale zdaleka ne drobeček. Když
k tomu přičteme velkou palebnou kapacitu, znamenalo to, že v nabídce České
zbrojovky i po nástupu tohoto zmenšeného kompaktu pořád zůstávala podstatná díra na jednom konci spektra.
Nemalá část zákazníků dnes totiž chce
výkon náboje 9×19 mm v podstatně
menším a lehčím balení a je ochotna se
kvůli tomu smířit nejen s nižší kapacitou
zásobníku, ale i se zhoršením střeleckého
komfortu.
EDC
Pro kategorii, do níž spadá pistole
CZ P-10 M, se někdy používá rovněž zkratka EDC. Znamená to Everyday Carry a v případě palných
zbraní se tím obvykle míní modely,
jejichž rozměry a hmotnost jsou
optimalizovány pro pohodlné každodenní skryté nošení.
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Sedm plus jedna
Pistole CZ P-10 M ráže 9×19 mm váží
bez nábojů 0,575 kg a na první pohled
a omak je to hodně zmenšená pé desítka.
Celková délka činí 160 mm, délka hlavně
85 mm, výška zbraně je 112 mm. A co je
zvlášť podstatné: maximální šířku Micra
výrobce udává 25,5 mm. To máme proti
dosavadním modelům CZ P-10 minus
6,5 mm. Na pravítku vcelku subtilní míra,
u samonabíjecí pistole určené především pro každodenní skryté nošení velmi
citelný rozdíl.
Co za tímto razantním zeštíhlením
stojí? V první řadě odlišně pojatý zásobník. Rodina CZ P-10, jak známo, původně
v zásadě převzala zásobníky z pistolí
CZ P-07 a CZ P-09, u nichž se díky příznivým vlastnostem polymerového těla
použilo plně dvouřadové uspořádání.
Tato konfigurace byla zachována i u subkompaktu CZ P-10 S, ale u verze Micro se
od ní z pochopitelných důvodů couvlo.
Výsledkem je plochý zásobník s kapacitou 7 nábojů 9×19 mm, který Česká zbrojovka pro snadnější orientaci zákazníků
označuje za jednořadový, i když dobře
ví, že technicky přesnější charakteristika
je jeden a půl řady. To už jsou ale detaily
pod rozlišovací schopností většiny běžných uživatelů.

