RED.

Nové zbraně

Na střelnici
s microscorpionem

Mezi novinkami značky CZ, představenými na setkání
České zbrojovky Uherský Brod s odbornými novináři
v září 2018, figurovala i jedna zbraň, s níž se na českých
pultech hned tak nesetkáte. Šlo o miniaturizovanou verzi
samonabíjecího modelu CZ Scorpion EVO 3 ráže 9 mm
Luger, která je – přinejmenším zatím – určena výhradně
pro trh Spojených států.

O

modelu s názvem C Scorpion
S2 Micro se říká, že jde
o výsledek snahy vyvinout malou, tlumičem vybavenou zbra pro neuni ormované operativce bezpečnostních
složek. Popravdě nevíme, nakolik je tento
příběh pravdivý. aždopádně vznikl zajímavý doplněk průběžně košatějící rodiny
uherskobrodských Scorpionů. podstatě jde o protip l varianty Carbine s prodlouženou hlavní a předpažbím viz SR
č. 11 201 , která je od lo ska k dostání i na
našem trhu.
Hlave jako u kompaktu
miniaturizované verze se modulární
konstrukce využila k přesně opačnému
čelu než u karabiny zbra dostala pou-
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ze ,12 palce dlouhou, zastudena kovanou
hlave se závitem 1 2 2 na stí. Parametr délky je dobré vnímat v patřičném
konte tu v podstatě se stejnou délkou
hlavně se běžně setkáváme u dnešních
pistolových kompaktů.
Microscorpion je opatřen náležitě krátkým předpažbím značky B ndustries,
na němž najdeme klasické raily jen na horní části. Na bocích a zespodu jsou podélné
otvory. Ty boční vzhledem k rozměrům
zbraně asi těžko někdo využije k montáži
příslušenství zespodu se ovšem standardně uchycuje polymerový hák, který
činně zabra uje sklouznutí podpírající
ruky před stí hlavně.
Pro civilní trh se model C Scorpion
S2 Micro dodává s napodobeninou

12

tlumiče hluku výstřelu od irmy No sprey.
S touto výbavou se uvádí celková délka
zbraně bez opěrky 15 mm. Pro srovnání
u základního modelu C Scorpion
S1 jde o 10 mm, u provedení Carbine
dokonce o 2 mm.
Podobně jako další současné samonabíjecí Scorpiony je i model Micro opatřen
nízkopro ilovými kovovými mířidly s plně
stavitelným dioptrickým hledím.
elikož se pro výrobu microscorpionu
využívá základní polymerové pouzdro
závěru samonabíjecích Scorpionů, najdeme na levé straně verzálami vyvedený
popis C SC RP N
S1. S nějakou
subvariantou S2 se zjevně při přípravě
ormy nepočítalo, ale zákazníkům to určitě
vadit nebude.
S pažbou zábava
e Spojených státech je model C Scorpion
S2 Micro kategorizován jako
pistole. pra i to znamená, že ho společnost C - SA dodává s výsuvnou opěrkou SB Tactical arm brace pro uchycení
k předloktí střílející ruky. do si chce za
oceánem microscorpion opřít do ramene,
musí si zařídit náležité povolení a pěkně
připlatit. našich končinách řešíme jiné

