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Caracal
– nûmecká pistole
V roce 2007 na bezpeãnostním veletrhu Index Military and Defense Exhibition v hlavním
mûstû Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ Abú Dhabí dosud neznámá arabská firma Caracal
International LLC pfiekvapila zbraÀov˘ svût novou polymerovou pistolí Caracal vlastní
v˘roby. Jde o v˘sledek zhruba osmileté v˘vojové práce rakouského konstruktéra
W. Bubitse, autora soudob˘ch pistolí Steyr. Arabové se vzápûtí stali vût‰inov˘mi
vlastníky nûmecké zbrojovky Merkel. Jak se ukázalo, jedním z jejich cílÛ bylo pfiesunutí
v˘roby do renomovaného zbraÀafiského centra, mûsta Suhl. Tam tedy dnes pÛsobí firma
Caracal GmbH, zaloÏená v roce 2010 jako dcefiiná firma spoleãnosti Merkel Jagd- und
Sportwaffen GmbH. Jako taková je ãlenem zájmového sdruÏení Suhl Arms Alliance.
Ï po nûkolika mûsících se objevila
vedle „dospûlé“ sluÏební verze
Caracal F i její ponûkud zmen‰ená
kopie Caracal C (Compact), obû na náboj
9 mm Luger. UÏ byla pfiedstavena také subkompaktní verze SC, ale zatím není jasné,
zda se vyrábí sériovû. Dal‰í verze pistolí
v ráÏi 40 S&W (a dal‰ích) se pr˘ pfiipravují
pro sériovou v˘robu. Na v˘stavû IWA
2012 pfiedstavil v˘robce také speciální
úpravu verze F s asi o 18 mm prodlouÏenou hlavní a závitem pro montáÏ tlumiãe
hluku v˘stfielu, model Caracal F SD.
Automatika v‰ech technicky shodn˘ch variant pracuje na principu vyuÏití zpûtného rázu v˘stfielu s uzamykáním
kvadratického bloku hlavnû do zvût‰eného v˘hozního okénka (modernizovan˘ systém Browning). K˘vání zadního
konce hlavnû fiídí otevfiená kulisa typu
Petter-SIG pod nábojovou komorou.
Úderníkov˘ bicí mechanismus se ãásteãnû pfiedepíná podobnû jako u pistolí
Glock, podobné jsou také systém demontáÏe svisl˘m ‰oupátkem nad spou‰tí a spou‰Èová pojistka v jaz˘ãku spou‰tû. Nechybí ani automaticky jisticí úderníková pojistka, aktivovaná ale spou‰Èov˘m táhlem a stranovû pÛsobící plo-
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Karakal (Lynx caracal) – africk˘ a asijsk˘ stepní rys
chou pruÏinou (coÏ se v˘hodnû projevilo na charakteristice spou‰tû).
Celá konstrukce je fie‰ena prakticky bez
‰roubÛ, nutná spojení dílÛ realizují zásuvné ãepy nebo upínací pouzdra.
V polymerovém tûle je uloÏen multifunkãní díl, obsahující vodicí li‰ty závû-

ru, fiídicí blok hlavnû s pfiedním dorazem,
spou‰Èov˘ mechanismus, záchyt závûru
s v˘raznou pákou na levé stranû tûla, vyhazovaã, nad luãíkem spou‰tû uÏ zmínûné
demontáÏní ‰oupátko v prohlubních pro
prsty a za luãíkem pak oboustrannû obsluhovatelné tlaãítko záchytu zásobníku.
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