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ČTYŘI PISTOLE CANIK
Nedávno jsem měl možnost zúčastnit se předváděcí akce tureckých pistolí Canik,
kterou uspořádala firma Canikarms.cz na plzeňské Střelnici Leiko. Měl jsem tak
možnost zevrubně se seznámit se čtyřmi zajímavými tureckými pistolemi této
značky: TP9 V2, SF, SFx a SF Elite. Výrobcem je firma Samsun Yurt Savunma
Sanayi ve Ticaret, AS.
závěru. Decockerem v zadní části závěru
lze bezpečně vypustit napnutý úderník.
To umožňuje nosit pistoli s nábojem
v komoře, ale s bicí pružinou uvolněnou. „Glockovská“ páčková pojistka je
uložena v jazýčku spouště, bezpečnost
dále zajišťuje automatická úderníková
pojistka. Pistole se – ostatně stejně jako
všechny pistole Canik TP9 – vyznačuje
velmi jemným chodem spouště a krátkým sportovním resetem.
Plastový kufřík obsahuje dva zásobníky MecGar s kapacitou 18 nábojů,
výměnný mohutnější hřbet rukojeti,
jednoduché plastové vnější pouzdro
na zbraň s nastavitelným sklonem a pojistkou, čisticí set s měkkým kartáčkem
a tyčovým vytěrákem z plastu, plastový
rychlonabíječ zásobníků a vyrážeč na
čep hřbetů rukojeti.

Canik TP9 V2

TP9 V2

Pistole Canik TP9 V2 ráže 9 mm Luger má ocelový, vpředu nahoře oboustranně zkosený závěr a vzadu pole
výrazných úchopových drážek. Muška
i hledí v příčných rybinách jsou vzadu
bíle zvýrazněné, před hledím je nápadný
černý decocker (vypouštěč napnuté bicí
pružiny úderníku). Zbraň v barvě desert
sand (existují i jiné) má černé všechny
ovládací prvky, hřbet rukojeti a patku
zásobníku a také dlouhý vytahovač za
výhozním okénkem.
Závěr se uzamyká do výhozního okénka, přičemž výkyv hlavně řídí otevřená
kulisa pod komorou. Plastové tělo pistole má vlevo nad rukojetí naznačené lůžko pro palec, před lučíkem se zdrsněnou
svislou přední příčkou je lišta Picatinny
(Mil-Std-1913) pro montáž příslušenství.
Boky rukojeti zdrsňují pole pískového
dezénu (dole s emblémem firmy), přední
plochu a zadní výměnný hřbet – v soupravě je druhý, mohutnější hřbet pro
větší ruce – zdrsňují výrazné výstupky.
Nad spouští je oboustranné svisle posuvné demontážní šoupátko. Záchyt

zásobníku lze namontovat k ovládání
zleva i zprava, páčka záchytu závěru
v zadní poloze/střelecké pohotovosti je
ale situována jen vlevo.
Nejzajímavější na pistoli je bicí a spoušťový mechanismus s přímoběžným úderníkem: vyniká totiž tím, že kromě režimu
SA pracuje také v režimu DA. Když selže
náboj v komoře, stačí znovu promáčknout spoušť a pokusit se náboj odpálit
novým nápichem zápalky. Napnutí úderníku signalizuje výstražník v zadním čele

CANIK

TP9 SF

Podobně koncipovaná pistole Canik
TP9 SF (SF – striker fired) se liší od předchozího modelu jen drobnými odchylkami konstrukce a designu. Tvarově velmi
podobný závěr nese mířidla Warren
s muškou zvýrazněnou bílou tečkou, oblíbená především v zámoří. Před hledím
sice chybí decocker modelu V2, nahoře
za hranolem nábojové komory ale přibyl
páčkový výstražník, upozorňující střelce
na přítomnost náboje v komoře. Tělo

TP9 SF

délka hlavně (mm)

108

113

132

106

celková délka (mm)

190,5

190,5

210

185

výška (mm)

145

145

164,5

134

šířka (mm)

34,3

34,3

34,8

37

prázdná hmotnost (kg)

0,83

0,83

0,86

0,83

18

18 (20)

20

15

ráže

kapacita zásobníku

9 mm Luger

(připraveno podle webových stránek výrobce a dovozce)
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TP9 SFx

TP9 SF
Elite

TP9 V2

