test

Uzkon
ZK-18
Ing . P ř emy s l Liš ka m l .,
foto autor

�� Stánek společnosti Uzkon na veletrhu IWA

Někdo se stále ještě domnívá, že Turecko je na světovém
trhu s ručními palnými zbraněmi bezvýznamný hráč. Při
procházení hal norimberského veletrhu však mohl návštěvník
nabýt poněkud jiného dojmu. Tureckých firem zde bylo
přítomno nepočítaně, ostatně stejně jako v posledních letech
pokaždé. Co se týká brokovnic, tak počtem výstavních
stánků snad dokonce měli turečtí vystavovatelé převahu nad
ostatními tradičními zeměmi.

T

urecké brokovnice už dorazily i do Česka. Mnoho jsme
o nich nenapsali, o firmě
Uzkon pak snad dokonce vůbec nic. Jméno Uzkon zmiňuje Honza Tetřev ve svém článku o brokovnici Barak BR99 (SR č. 12/2014)
s tím, že její výrobce firma Bora Silah
by měla být v nějakém bližším vztahu
s Uzkonem; minimálně by měly mít
tyto firmy společné vlastníky. Ostatně i Uzkon má ve svém portfoliu
brokovnici identického vzhledu jako
je zmiňovaný Barak a nese dokonce
stejné označení BR99.
Na stránkách firmy Uzkon se sídlem
v Selcuklu Konya se mimo jiné dočteme, že vyrábí všechny

má výrobní kapacitu 3500–5000 zbraní za měsíc. Většina produkce jde na
export do Evropy, některých afrických
zemí a na celý americký kontinent;
údajně se prodávají v šesti desítkách
zemí. Na stránkách Uzkon Arms se
dočteme, že firma klade velký důraz
na kvalitu...
Výrobky firmy Uzkon jsem našel na
pultě lounské prodejny firmy Zbraně
na objednávku, jejíž šéf Ing. Jaroslav Hlavata byl ochoten poskytnout
exemplář k otestování. Na výběr byl
samonabíjecí model ZK-18 nebo opakovací „pumpa“ TR‑X 12GA. Dal jsem

předost samonabíjecí variantě
ráže 12x76, tu opakovací prozkoumáme zase někdy příště.

ZK-18
konstrukční typy brokových zbraní
různých ráží: samonabíjecí brokovnice, pumpy, pákové opakovačky, kozlice, dvojky i jednušky (a v poslední
době také blíže neurčené zbraně střílející gumovými střelami). Kromě toho
Uzkon už asi pět let zajišťuje obchodní
činnost pro několik dalších tureckých
výrobců z téhož regionu a s nimi prý

Vzhledově se Uzkon ZK-18 neodchyluje od normálu. Pažba je vyrobena
z plastu jako jeden díl společně s pistolovou rukojetí a botkou, opatřenou
výřezy. Je mírně skloněná, s náznakem oboustranné lícnice. Existuje
také verze bez pistolové rukojeti, ale
principiálně mají být pažby zaměnitelné s ostatními modely nejenom od
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Uzkonu, ale třeba i od firmy Hatsan.
Výměnu lze provést snadno, uchycení
zajišťuje pouze jeden šroub.
Na pouzdro závěru byla použita hliníková slitina 7075 s tepelnou úpravou
T6, což je materiál s pevností blížící
se některým ocelím, s velmi dobrou
únavovou pevností, ale s poněkud
menší odolností vůči korozi v porovnání s mnoha ostatními hliníkovými
slitinami. Na hřbetu pouzdra závěru
je osazena lišta Picatinny a na ní nosič hledí. To je dioptrické, s možností
výškového i stranového nastavení, což

Jedná se o nástroj na
hrubou práci a zkoušený
exemplář nevykazoval
funkční nedostatky.
bych považoval u tohoto typu zbraně
za vymoženost poněkud zbytečnou,
pokud by ji někdo nechtěl používat ke
sportovním účelům.
Spoušťový mechanismus včetně
spouště a lučíku tvoří kompaktní sestavu, vloženou do pouzdra

