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Nové zbraně

Smith & Wesson CSX
Zbrojovka Smith & Wesson patří k nejstarším výrobcům zbraní v Americe a šířka její
nabídky je úctyhodná. Jejím základem je široký sortiment samonabíjecích pistolí, především zbraní s polymerovým rámem. S kovovým rámem firma nabízí pistole na bázi
Coltu 1911 a malorážkové pistole S&W 41 a Victory.

CSX odpovídá velikostí i použitím moderním subkompaktům, ale má kohout a kovový rám.
Na kovové rukojeti překvapí výměnný polymerový hřbet.

S

ortiment pistolí značky Smith
& Wesson se zdál odpovídat na
všechny potřeby zákazníků. V roce
2021 nabídla pistoli M&P Shield Plus
s dvouřadým zásobníkem na 10 nebo 13
nábojů, takže by se mohlo zdát, že tuto
atraktivní část trhu, kterou každý kupuje,
má společnost pokrytou. Ale někdo ve
firmě si myslel, že to tak není. Firma Smith
& Wesson zkrátka letos v lednu představila model CSX, který se z toho, co dnes
trh zájemcům o obranné pistole nabízí,
jednoznačně vymyká hned v několika
směrech.
Vnější kohout a hliníkový rám?
Moderní subkompakty na 10+ nábojů jsou dnes prakticky bezvýhradně
pistole s polymerovým rámem. CSX
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jde nečekaným, až šokujícím způsobem proti proudu, protože to je pistole
s rámem z hliníkové slitiny. Přesto však
má dva výměnné polymerové hřbety
rukojeti. Polymerová a zdrsněná je
také malá úchopová plocha vpředu na
rukojeti, která pochopitelně výměnná
není.
Navíc všechny pistole, které se zařadily
do proudu dvojřadých mikrokompaktů,
mají úderníkový, tedy bezkohoutový
spoušťový a bicí mechanismus. Firma
Smith & Wesson však do této kategorie
znovu přichází se zbraní kohoutovou,
s pouze jednočinným mechanismem.
Kohout je odlehčený a na rukojeti je
skutečně velký bobří ocas, ve kterém je
(nezvykle) ukotvena oboustranná páčka manuální pojistky. Ačkoli je pistole
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kohoutová, v jazýčku spouště najdeme jazýček spoušťové pojistky. Oboustranné ovládání má i záchyt závěru.
Tlačítko záchytu zásobníku lze přehodit. V zadní části hlavně je výřez ke
kontrole přítomnosti náboje v komoře.
S pistolí se dodávají dva zásobníky,
z nichž kratší má kapacitu 10 a druhý
12 nábojů. Povrch ocelových dílů kryje
povrchová úprava Armorite.
Závěr má tvar podobný dalším pistolím své kategorie. Vpředu je zkosený,
aby co nejvíc bránil zachycení za oděv
či pouzdro při tasení. Má přední i zadní
zdrsnění pro úchop a jeho horní plocha
je zdrsněná proti odleskům. Mířidla jsou
kovová, tříbodová (bez tritia nebo světlovodného vlákna), zasazená na příčných
rybinách.

