Dominik VAL ÁŠEK

Nové zbraně

Canik TP9 Elite Combat
Zbraně tureckého Caniku jsou na našem trhu relativní novinka, ovšem za své krátké působení už si stihly vydobýt solidní renomé v tom segmentu, kde tradičně kralují hlavně značky Glock a Heckler & Koch. V široké modelové paletě nabízí Canik
něco pro obranu, rekreační střelbu, ale myslí taky na střelce, prahnoucí po akční
a bojové střelbě.

P

rávě pro poslední skupinu střelců
je tu Canik TP9 Elite Combat. Pistole výhrůžně taktického vzezření,
jež je dáno jednak pískovou úpravou
technologií cerakote na polymerovém
rámu a ocelovém závěru, jednak i množstvím taktických doplňků. Většinu z nich
tureckému výrobci dodala v rámci kooperace firma Salient Arms International
z Las Vegas a jedná se třeba o terčovou
hlaveň se závitem na příslušenství (z výroby je na ní našroubovaný chránič),
hliníkové rozšíření hrdla zásobníkové
šachty nebo mířidla.
Jak je dnes nejběžnější, závěr se uzamyká výkyvem hlavně do zvětšeného
výhozního okénka. Hledí je černé bez
barevného zvýraznění záměrného obrazce, zatímco muška je opatřena světlovodným vláknem. Z dalších doplňků je
tu třeba prodloužená oboustranná páka
záchytu závěru, lišta pro příslušenství
pod hlavní, hliníková spoušť s rozšířeným jazýčkem spoušťové pojistky nebo
zvýrazněné tlačítko záchytu zásobníku,
které se v balení nachází rovnou ve třech
velikostech.
Když už jsme u balení, v plastovém
kufříku toho najdeme požehnaně. Vedle
zbraně a dvou dvouřadých patnáctiranných zásobníků (jeden má na sobě
prodlouženou patku na další tři náboje)
je tu základní čištění, klíč na chránič

Canik TP9 Elite Combat
ráže

9 mm Luger

palebná kapacita

15+1, 18+1

celková délka

200 mm

výška

151 mm

šířka

30 mm

délka hlavně
hmotnost
nenabité zbraně

120 mm (4,73“)
0,731 kg
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závitu hlavně, druhý výměnný hřbet
rukojeti, nabíječka zásobníku, ale především obstojné plastové pouzdro s pádlem a posuvnou pojistkou. Pro někoho
budou zcela zásadní také připravené
montážní destičky k nejrůznějším typům
kolimátorů. Pro jejich použití se ze závěru
odmontuje standardní destička s hledím
a nahradí se právě montáží pro kolimátor.
Takto naladěný Canik jde potom osadit
i přiloženou tyčkou pro natahování závěru, vyčnívající do boku.
Na pistoli všechno působí už na první
pohled kvalitním a robustním dojmem.
Vůle mezi rámem a hladce chodícím závěrem je minimální, při zatřesení ve zbrani nikde nic nešramotí a slušný dojem
zanechá Canik i po demontáži. Ta je po
vzoru všech moderních pistolí primitivně
jednoduchá. Stačí ranou jistoty deaktivovat bicí ústrojí, stáhnout dva demontážní
posuvníky po stranách rámu, posunout
závěr dopředu a zvednout ho z rámu
vzhůru. Ze závěru se potom vyjme vratná
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pružina zajištěná ségrovkou, nicméně
před vysunutím hlavně je pochopitelně potřeba klíčem odmontovat chránič
závitu. To je ovšem vlastnost prakticky
všech zbraní se závitem na hlavni. Při
opětovné montáži je třeba pouze nasadit
kompletní závěr s hlavní a pružinou na
Jazýček spoušťové pojistky má nepřehlédnutelnou barvu a je tak veliký, že ho
prstem neminete. Tlačítko záchytu zásobníku v několika velikostech je součástí
dodávky.

