NOVÉ ZBRANĚ
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Striker SR-17

Na letošní výstavě IWA 2018 v Norimberku se objevila nová, zajímavá samonabíjecí
pistole českého původu – Striker SR-17. Je nejen konstruována jako multikaliberní
pro šest různých pistolových ráží, ale nacházejí se na ní také některé další zajímavé
konstrukční prvky.

Striker SR-17

K

přechodu z jedné ráže na jinou
je údajně zapotřebí jen vyměnit hlaveň, vložku závěru, vyhazovač, zásobník a zadní hřbet
zásobníkové šachty, fixovaný jedním
čepem v rukojeti vzadu dole.
O pistoli jsem krátce pohovořil s jejím
autorem a současně předvádějícím, puškařem Romanem Červinkou. Ptal jsem
se, co ho vedlo právě k vývoji takovéto
zbraně. Odpověděl, že viděl mezeru na
trhu v tom, že všichni dnes jdou cestou
plastových pistolí, zatímco on sám má
rád dural. Navíc se prý snažil vyvinout pistoli vyšších užitných vlastností,
a proto volil multikaliberní konstrukci
a úpravu pro ovládání jednou rukou.
Systém kývání hlavně volil vlastní. Firma
už podala na řešení konstrukčních uzlů
pistole několik patentových přihlášek.
Společnost Striker s. r. o. byla ve Zlíně
založena v roce 2012. Malý tým o pěti
či šesti členech sdružuje nadšence, vývojáře a odborníky v oblasti moderních
palných zbraní. Společnost zatím údajně

vyvinula dva různé modely samonabíjecích pistolí, z nichž v současné době
finalizuje ten slibnější, multikaliberní
pistoli Striker SR-17. Zatím existuje jen
jeden předváděcí kus, se kterým probíhají zkoušky, v blízké budoucnosti se už
ale předpokládá výroba malé ověřovací
série k dalšímu dolaďování a zkoušení.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ
DATA PŘEDVÁDĚNÉHO
VZORKU ZBRANĚ:
ráže 9x19 mm (9 mm Luger), celková
délka zbraně 210,5 mm, výška zbraně 136 mm, šířka zbraně 38 mm,
délka hlavně 110,2 mm, prázdná
hmotnost 980 g, palebná kapacita
15+1 náboj.

Zbraň funguje klasicky využitím principu zpětného rázu výstřelu s uzamykáním hlavně hranolovým blokem komory
do výhozného okénka a s odemykáním-uzamykáním kýváním zadního konce
hlavně. Kývání zde realizuje místo klasické kulisy (například ČZ) jen příčný
čep pod komorou, který se pohybuje
v šikmých drážkách přední ocelové
vložky těla. Kohoutový spoušťový-bicí

mechanismus pracuje v režimu SA/DA.
V zadní části závěru je nápadný mohutný příčný čep s hlavičkou na obou
koncích, který slouží nejen k bezpečnému uvolňování kohoutu z napnuté
polohy, ale poslouží také k ovládání
zbraně jednou rukou, tj. k natažení závěru zaháknutím čepu například za opasek
nebo za jiný pevný předmět. Osa hlavně
je nízko nad rukou, ve srovnání s jinými
pistolemi se nízko nad rukou pohybuje
také závěr, což – jak známo – zmenšuje
účinek zpětného rázu výstřelu, zvedání
ústí hlavně a zvyšuje komfort střelby
a rychlejší cílení.

