moderní zbraně

Karabina JRC
9 mm Luger
Petr B LA H UŠ , I n g . J iří F EN CL

Zná to asi každý. Tu
touhu mít dlouhou zbraň
a možnost zastřílet si z ní
za rozumný peníz a na
jakékoliv, byť i malé a kryté
střelnici. Jenže to jde těžko
skloubit dohromady: s klony
oblíbené osmapadesátky
vás tam, kde nemají střeliště
aspoň 100 (nebo výjimečně 50)
metrů, většinou vyhodí – o jiných
rážích ani nemluvě. Také náboje
nejsou za hubičku. My jsme
ale měli příležitost seznámit se
s americkou samonabíjecí
karabinou Just Right
Carbine (JRC), variantou
AR-15, na pistolové
náboje, se kterou to jde
celkem všude.

P

atentovanou zbraň s neuzamčeným dynamickým závěrem vyrábějí firmy Just
Right Carbines, Canandaigua, N. Y., a Hunter Machine
Inc., Victor, N. Y. U nás ji distribuuje
firma Proarms CZ s.r.o.
Puška JRC ráže 9 mm Luger (vyrábí se i v rážích 40 S&W a 45 Auto)
se vyznačuje designem, některými
díly a doplňky shodnými s klony
AR-15. Skládá se z těla zbraně, spouště, zásobníkové šachty, pažby a hlavně. Výrobce doporučuje pro střelbu
používat střelivo značek Remington,
Federal, Hornady, CCI, Sellier & Bellot
nebo Aquila. Naopak nedoporučuje
střelivo s ocelovou nebo hliníkovou
nábojnicí, jehož používání může mít
i vliv na ztrátu záruky.

Zbraň nabízí možnost oboustranného ovládání pojistky a závěru (včetně
vyhazování nábojnic vpravo nebo
vlevo), jen tlačítko záchytu zásobníku
je pouze levostranné. Součástí kompletu jsou otevřená sklápěcí mířidla
MBUS, co je ale asi nejdůležitější, použít lze veškeré standardní zásobníky
pistolí Glock.
Celková délka zbraně při délce
hlavně 412 mm se pohybuje mezi
781 a 876 mm, prázdná hmotnost

Když zbraň vezmete
poprvé do ruky, nejste
daleko od M4.

Pouzdro závěru a lučík jsou ze slitiny hliníku,
povrchová úprava tvrdým
eloxem černé barvy nebo
– na oceli – černým oxidem. Známá šestipolohová teleskopická ramenní
opěrka CAR-15/M4 je z plastu.
Celek doplňuje čtyřrailové předpažbí.

s desetiranovým zásobníkem Glock
je 3,0–3,2 kg a odpor spouště
typu AR-15 je seřízen zhruba na
19 N. Do ČR se dodávají karabiny s hlavněmi Mossberg délky
12,5“/318 mm a 16,25“/412 mm
s kompenzátorem.
Na testování sportovní
karabiny JRC v ráži 9 mm
Luger, zapůjčené pražskou
firmou Proarms CZ, se
podílel zkušený bezpečnostní specialista a střelecký instruktor Jiří
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