Tomáš HORKEL

Kraken SF-1: slepá ulička?
Kraken je neletální zbraň, která je u nás volně prodejná od 18 let. Jedná se o zbraň
kategorie D, která byla vyvinuta v České republice kolem poloviny 90. let minulého
století. Ve Střelecké revui se o ní poprvé psalo v čísle 6/1997 a vyrábí se dodnes
ve stejném podniku, tedy v Poličských strojírnách. Výrobce doufal v zavedení
do výzbroje Policie ČR. To se však nestalo a já jsem se rozhodl jeden Kraken SF-1
otestovat a zjistit proč.

P

rvní vrhač tenisových míčků
Kraken nesl označení HB-1 a vznikl
před více než 25 lety. Tato verze byla poměrně neohrabaná a těžká.
Sklopná hlaveň ráže 59 mm byla vyrobena z oceli a zakončená mohutným
nosičem mušky. Tělo Krakenu HB-1
bylo vyrobeno z lehké slitiny, stejně jako
pouzdro hlavně. Revolverový válec měl
kapacitu šest nábojek a po odklopení
ochranného krytu a vysunutí osy válce
dozadu šel vyjmout z pravé strany. Hlaveň se musela nabíjet po každé ráně,
zatímco válec vydržel na šest ran.
Pistolová rukojeť byla z plastu a na prototypu dokonce ze dřeva. Zbraň byla vybavená jednoduchou sklopnou ramenní
opěrkou. Jednoduchý spoušťový mechanismus fungoval pouze v režimu DAO
s poměrně tuhým odporem. Vymetení

tenisového míčku původně zajišťovaly
zkrácené brokové náboje/nábojky ráže
.410x30 od společnosti Libra.
Současná verze SF-1
Další vývoj zbraně přinesl variantu
s označením Kraken SF-1. Ten je na
rozdíl od svých předchůdců téměř celý
z odolného polymeru, a to včetně hlavně o délce 230 mm. To samozřejmě
vedlo i k žádoucímu snížení hmotnosti
zbraně. Na rozdíl od verze HB-1 je prý
modernizovaná a dnes nabízená verze
SF-1 schopná vystřelovat i jiné střelivo
než tenisové míčky, a to například
dýmové granáty DG-50, slzotvorné
granáty RGSL-85, hromadnou střelu
s 20 pryžovými projektily, hromadnou
kontejnerovou střelu, která obsahuje 250 pryžových broků o průměru
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7 mm, anebo také zásahové rozbušky
P1 a P2.
Dýmové a slzotvorné granáty se musí
upravit pomocí těsnicích kroužků, které
se navlečou na hliníkové tělo granátu,
a také se musí vyměnit běžná páková
pojistka nebo třecí zapalovač. Výrobce
na svých stránkách uvádí, že je schopen
vyrobit celou škálu speciálního střeliva
pro tuto zbraň. Pro vymetení tenisového
míčku slouží nábojka 357 Kraken, která vznikla z běžně vyráběné nábojnice
357 Magnum od firmy Sellier & Bellot.
Nábojka dostala větší navážku prachu
a je uzavřena do hvězdice. U Krakenu
SF-1 jsme měřili i rychlost střely, která se
pohybovala od 110 do 135 ms-1.
Na stránkách prodejce, ale i v mnoha
článcích o Krakenu SF-1 jsem se
dočetl o přesné střelbě až na 30

střelecká revue

