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S

lovenskou firmu Grand Power naši čtenáři zřejmě znají
hlavně podle pistolí K100,
kterými si udělala dobré jméno u nás i ve světě. Firemní
portfolio se ale – kromě jiných – nevyhýbá ani „krátké devítce“. V této ráži
Grand Power nabízí pistoli P380 a její
variace CP380 (kompakt) a LP380 (prodloužená). Všechny mají neuzamčený
dynamický závěr, jak je u větších zbraní této ráže obvyklé. Hlaveň má délku
105 mm, respektive 85 mm u verze CP
a 118,3 mm u modelu LP, a je pevně
spojená s ocelovým kontejnerem vloženým do polyamidového rámu.
Bicí a spoušťový mechanismus je
dvojčinný (SA/DA). Výrobce udává
maximální odpor v rozmezí 20–25 N
v jednočinném režimu, 35–40 N v dvojčinném. Bezpečnost zbraně zajišťuje
blokace zápalníku, bezpečnostní ozub
na kohoutu a oboustranná manuální
pojistka. Tlačítko vypouštění zásobníku je oboustranné. Trochu slabší
je to s mířidly – muška je plastová
a hledí sice kovové, ale stavitelné
pouze stranově. Nicméně u zbraně

pro sebeobranu to postačí. Zásobník
je ocelový a jeho standardní kapacita
je 12 nábojů u verze CP380, zatím co
u verzí P380 a LP380 je to 15 nábojů.
Vyrábějí se však i prodloužené zásobníky s kapacitou o jeden náboj větší.
Závěr všech tří modelů má povrchovou úpravu černěním; na zadní části má
šikmé drážky pro úchop při napínání.

Jaroslav Kuracina, ředitel Grand Power:
Se zbraněmi v ráži 9 mm Browning
máme úspěchy hlavně v zemích Jižní
Ameriky, kde jsou zakázány všechny
vojenské ráže včetně 9 mm Luger,
takže i dynamické disciplíny se tam
střílejí devítkou browning – a velkých
zbraní v téhle ráži není mnoho. Tamním sportovním střelcům se líbí hlavně
LP380, která vlastně vznikla jako výsledek nepovedeného pokusu – jednou jsme zkoušeli, jestli by šla udělat
pistole v devítce luger s dynamickým
závěrem. Samozřejmě jsme zjistili, že
nešla – i když jsme udělali těžký závěr
a co nejdelší zákluz, stejně to hroz-

�� Kompakt Grand Power
CP380, zkonstruovaný
na rámu Mk12. Rozebírání zatáhnutím za lučík
je nahrazeno pohybem
rozebíracího šoupátka,
umístěného nad lučíkem.
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Rám je z černého polyamidu, pod hlavní
má lištu pro uchycení doplňků a rukojeť
má výměnný hřbet, který se vyrábí
ve třech velikostech. Zbraň se dodává
v plastovém kufříku, který kromě pistole
obsahuje dva standardní zásobníky, imbusový klíč a kartáček na čištění.
Rozebírání zbraní P380 a LP380 je
stejné jako u pistolí K100: po kontrole
zbraně povytáhneme lučík, pak stáhneme závěr až dozadu a vyhákneme
ho z kolejniček v rámu... Model CP380
už je postaven na novém rámu Mk12,
kde je povytáhnutí lučíku nahrazeno
pohybem rozebíracího šoupátka. Po-

ně kopalo a po pěti stech výstřelech
prasknul rám.
Tak jsme zkusili devítku browning,
se kterou to fungovalo. Pistoli jsem
ale takříkajíc hodil do šuplíku a zapomněl na ni. A pak jednou přijeli
sportovní střelci z Brazílie, vyzkoušeli
P380 a řekli „je to bezva, ale potřebovali bychom něco ještě většího“. Tak
jsem si vzpomněl na ten experiment,
sáhnul do šuplíku… Brazilcům spadla
čelist, takhle rychle splněnou zakázku
prý ještě nezažili.

