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Heckler & Koch P9S
Loni jí bylo čtyřicet, a přestože vypadá dobře, je na odchodu na odpočinek.
V nedávné době byla vyřazena z výzbroje německé policie a nyní se objevuje na
našem trhu. Řeč je o pistoli Heckler & Koch P9S, která ve své době znamenala
kvalitativní posun v konstrukci a výrobě zbraní. Tvůrce pistole Herbert Meidel jako
první na světě použil u krátké zbraně dva zajímavé konstrukční prvky: pistole má
zastudena kovanou polygonní hlaveň a polouzamčený závěr s válečky.
ývojové práce na služební pistoli,
se kterou chtěla firma Heckler &
Koch prorazit do výzbroje německé policie, byly zahájeny v první polovině 60. let. Technologii lisování závěru
z plechu si firma vyzkoušela již na své první pistoli HK4, která navázala na poslední vývojové modely pistole Mauser HSc
z konce druhé světové války.
Prvním stupínkem k pistoli P9S a jejím přímým předchůdcem byla pistole
P9 (Pistole - 9 Schuss), která byla uvedena na trh v roce 1970. Měla polouzamčený závěr, který konstrukčně vycházel ze závěru pušky G3. Někdy bývá
zaměňován s uzamčeným závěrem, kde
válečky plní úlohu závory, jako je tomu
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vzbudila ani mířidla vyrobená z plastu.
Firma reagovala na kritiku úpravami
součástí a doplněním dvojčinného bicího a spoušťového ústrojí. Pistole byla
nazvána P9S, kde písmeno S znamená
Spannabzug, neboli spoušťové napínání. Většina součástí pistole zůstala
společná, došlo v podstatě pouze k doplnění několika dílů.
Díky konstrukci závěru a uložení hlavně vyniká pistole P9S přesností a střelba
z ní je příjemný zážitek. Zpětný ráz je střelcem vnímán jako dobře zvládnutelný.
I svátečnímu střelci se po výstřelu daří
zbraň rychle srovnat do záměrné. V porovnávacích testech s pistolemi Colt
1911 A1 a Beretta 92 (M9) dosahovala

kou jednotku s celostátní působností.
Následně byla pistole uvedena na trh
v ráži 45 Auto a ve výrobě se udržela až
do roku 1976. Pistolemi v ráži 45 s prodlouženou hlavní pro montáž tlumiče
byli v menší míře vyzbrojeni příslušníci SEAL, zvláštních jednotek amerického námořnictva. Konstrukce zbraně
s nepohyblivou hlavní zajišťuje spolehlivou funkci bez nutnosti užití zesilovače zpětného rázu, který bývá součástí tlumičů pro pistole s hlavní uzamykanou
vykývnutím. Tlumič P9S byl poměrně
velký a protože zakrýval mířidla pistole,
byl opatřen vlastními.
Pro sportovní střelce vyráběla firma
Heckler & Koch pistoli P9 bez spoušťo-
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u naší pistole vz. 52. U P9S je úloha válečků jiná. Jsou převodovým členem,
který urychluje pouzdro závěru s nosičem závorníku vůči závorníku. Pistole
měla jednočinné bicí ústrojí se skrytým
kladívkem, doplněné napínací a vypouštěcí pákou. Vyráběla se v ráži 9 mm
Luger a pro italský trh (v počtu 24 kusů)
v ráži 7,65 mm Luger.
Odborníci na pistoli P9 nalezli řadu nedostatků. Pro neškolené střelce byla
její obsluha příliš komplikovaná. Pojistka
nebyla zcela spolehlivá a sympatie ne-
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pevně upnutá pistole P9S přibližně polovičního rozptylu. Polygonní hlaveň klade střele menší odpor, a tak je počáteční rychlost
střely při délce hlavně 102 mm okolo 360 ms-1, přičemž shodné střelivo
z hlavně pistole P 38 dosahuje počáteční rychlosti o 10 ms-1 nižší.
Model P9S zaznamenal určitý úspěch.
Do své výzbroje jej zařadila 9. Skupina
ochrany hranic (GSG 9, Grenzschutzgruppe 9), což je mírně matoucí název pro německou protiteroristic-

střelecká revue

› únor 2011

