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Po nejmenší variantě pistole Springfield XD9 Sub-Compact,
kterou jsme popsali v SR č. 12/2005, nyní představujeme
prostřední, kompaktní model Service ráže 9 mm Luger.
Připomeňme si, že pistole XD se původně zrodily
v Chorvatsku pod označením HS 2000. V některých
směrech napodobují úspěšnou konstrukci glocků, ale
dobývat svět začaly až po té, co se původního projektu
marketingově chopila americká firma Springfield Armory.
pringfield XD9 Servi ce má - stejně
jako modely Sub-Compact a největší "služební" Tactical - tě l o vyrobeno
z odolného polymeru, který je vyztužen
ocelovými kontejnery. Přední z nich je
v rámu zajištěn dvěma čepy, nese
spoušť a s táhlem, záchyt závěru a kulisu vymezující pohyb hlavně během pracovního cyklu; v horní části jsou lišty vedení závěru. Zadní kontejner je do rámu
zalisován při výrobě a nese vyhazovač,
záchyt úderníku, odpružený ovladač
dlaňové pojistky a dlaňovou pojistku.
Závěr moderní Browningovy konstrukce je uzamčen kvadratickou zad-
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ní částí hlavně do výhozního okénka.
Na rozdíl od Sub-Compactu, který má
hlaveň vyrobenou z jednoho kusu, je
hlaveň modelu Servi ce vyrobena ze
dvou dílů; prvním je válcový díl
s prstencem okolo ústí, šestidrážkovým pravotočivým vývrtem a nábojovou komorou, druhý díl tvoří kvadratický plášť nábojové komory. V jeho
spodní části je dvojitý hák otevřené kulisy ovládající pohyb hlavně během
pracovního cyklu. V dolní části zadního
čela pláště je skluzavka pro zasunutí
náboje do nábojové komory, zatímco
v horní části je výstupek rozdělený
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drážkou pro výstražník. Kvadratický
plášť je nalisován na vlastní hlaveň
a oba díly jsou proti pohybu zajištěny
masivním zalisovaným příčným kolíkem. (Výroba hlavně ze dvou dílů podstatně snižuje odpad a výrobní náklady, a v současnosti již tento systém
používá více firem.)
Závěr je odpružen dvojicí vratných
pružin nasazených na dvojitém teleskopickém vodítku. V zadní části závě
ru je odpružený přímoběžný úderník,
jehož nežádoucímu pohybu brání automatická bloková pojistka. Vedle
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Hlaveň je sestavena ze dvou části,
které proti posunu Jisti masivnl čep
procházejrcl otevfenou kulisou

Ze zadnfho čela vystupuje tyčinka,
která signalizuje nataženi blcfho
mechanismu; vystupující výstražnrk
na hfbetu závěru upozorňuje na pHtomnost náboje v nábojové komoře

úderníku je vsazen vytahovač s pružným tělem, které nevyžaduje další pružinu. V zadní části výhozního okénka je
odpružený výstražník upozorňující na
přítomnost náboje v nábojové komoře
a v zadním čele závěru je otvor, z ně
hož po napnutí úderníku vystupuje tyčinka informující o napnutí bicího mechanismu. Tělo závěru má zdrsnění
šesti řadami úchopových drážek. Na
jeho hřbetu jsou v příčných drážkách
nasunuta mířidla tvořená hranolovou
muškou a hledím s pravoúhlým záře
zem; zaměřovací prvky jsou zvýrazně
ny bílými tečkami.
Spoušťový mechanismus pracuje ve
standardním jednočinném režimu SA (po
natažení závěru a zasunutí náboje do nábojové komory je plně napnuta pružina
úderníku). Bezpečnost zbraně dále zvyšuje spoušťová pojistka bránící nechtě
nému stisknutí spouště a dlaňová pojistka v horní části hřbetu rukojeti, která
dokud není stisknuta brání pohybu záchytu úderníku, a tím i spouště a zároveň
blokuje pohyb závěru. Prvky pasivní
bezpečnosti doplňuje mohutná hlava vodítka vratné pružiny přesahující čelo závěru. Plní funkci nárazníku při pádu zbraně na čelo závěru, brání pohybu závěru
při pádu zbraně na ústí nebo při zatlače
ní na čelo závěru a umožňuje výstřel na
kontaktní vzdálenost nebo při náhodném opření zbraně o překážku. Kromě
spouště tvoří ovládací prvky oboustranný záchyt zásobníku a levostranný zá-
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chyt závěru. Hmatník demontážní páky
je vlevo nad předním čelem luČíku. Před
lučíkem je lišta Picatinny Rail Mil-STO
1913 s drážkami umožňujícími upevnění
laseru nebo taktické svítilny.
Rukojeť má rovné čelo a klenutý
hřbet zdrsněný řadami hranolovitých
výstupků, boky rukojeti jsou zdrsněny
jemným pískovým vzorem; okolo dlaňové pojistky je řada svislých drážek.
Ústí zásobníkové šachty je rozšířené
a dovoluje rychlé a jisté zasunutí zásobníku, jehož tělo je vyrobeno z ocelového plechu na povrchu chráněného
niklováním; botka a podavač jsou vylisovány z černého plastu. Zásobník pojme 15 nábojů ráže 9 mm Luger.
Rozložení zbraně k čištění zahájíme
vyjmutím zásobníku a kontrolou, nenacházHi se náboj v nábojové komoře.
Po stažení závěru dozadu otočíme nahoru hmatník demontážní páky a závěr
stáhneme z rámu. Nakonec ze závěru
vyjmeme vratnou pružinu a hlaveň.
Stejně jako v případě nejmenšího
X09 Sub-Compact jsem u Springfieldu
X09 Servi ce ocenil velmi dobré zpracování všech součástí. Jestliže jsem SubCompact hodnotil jako kvalitní a dobře
nositelnou a přesnou pistoli, pak model
Servi ce mohu rovněž pouze chválit. Ke
střeleckému testu jsem měl k dispozici
50 nábojů CCI Blazer s celoplášťovou
ogivální střelou o hmotnosti 7,5g/115gr.

Během střelecké zkoušky provedené
na patnáctimetrovém stře l išti střelnice
AVIM v Praze na Florenci mě pistole
okamžitě přesvědčila o svých přednos
tech. Již první výstřely vstoje s obouručním držením a bez opory překvapily

Úst[ nábojové komory se skluzavkou naváděj[cl náboj do komory
a rozdvojeným výstupkem, do jehož
drážky se zasunuje výstražnrk

vysokou stabilitou zbraně, velmi nízkým
rázem a minimálním zvednutím ústí hlavně. Krátký a hladký krok
jednočinné spouště se strmě narůstají
cím odporem nastaveným výrobcem na
24 N mi vyhovoval a z prvních symbolických sedmi výstřelů jsem v terči vytvořil pěti střelami jeden otvor, zatímco
zpětným

Záchyt zásobrúku a drážka záchytu zásobnrku v pfednl
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dvě střely proletěly terčem těsně

pod
dalších nábojů
jsem vypálil pravou a levou rukou bez
pomocí druhé ruky a Springfield XD9
Service opět prokázal své kvality.
I při obouručním držení a rychlém zamíření série nábojů ve svižném tempu
Servi ce poslouchal jako hodinky a stře
ly opět poslal do jednoho místa s minimálním rozptylem. Dynamickou střelbu
jsem zakončil dvěma rychle zamířenými
dvojvýstřely na pět metrů na tělo figury,
doplněnými rychlou poslední ranou na
hlavu. Výsledkem dvojvýstřelů byly dvě
dvojice vedle sebe (ne nad sebou) ležících otvorů v terči.
Zvládnutí vyššího odporu jednočinné
spouště pistole Springfield XD9 Service
může zpočátku dělat problémy začáteč 
níkům nebo stře l cům zvyklým na nízký
odpor spouště, ale oba typy střelců si na
spoušť XD9 s největší pravděpodobností
rychle zvyknou. Vyšší a rychle narůstající
"pětistřelem".

Několik

odpor spouště při
spívá k vyšší pasivní
bezpečnosti, snižuje
riziko nechtěného
výstřelu,

umožňuje

dobře

kontrolovat
celý průběh spouštění, a přitom nemá záporný vliv na
přesnost zbraně ani rychlost výstřelů.
Na výborných výsledcích střelby měla
také podn velmi dobrá ergonomie rukojeti. Jestliže jsem malý XD9 Sub-Compact chválil, ale v duchu jsem jej považoval pouze za dobře udělanou obrannou pistoli, která svými vlastnostmi nevystupuje z řady, pak mě vlastnosti kompaktního XD9 Service doslova nadchly.
Skvělé vyvážení, příjemná ergonomie
a rozměry rukojeti, široká a dobře čitelná
mířidla, pohodlně dosažitelné ovládací
prvky (vedle oboustranného záchytu zásobníku mi scházel pouze oboustranný
záchyt závěru), klidné chování při vý-

střelu a vynikající přesnost srovnatelná
s přesností sportovních zbraní dělají
z obranné a služební pistole Springfield
XD Service vynikající zbraň vhodnou pro
široké použití v "civilu" i ozbrojených
sborech, vhodnou pro muže i ženy, začátečníky i zkušené střelce.
Springfield XD9 Service oživuje
a udává nový směr použití zastaralého
jednočinného systému spoušťového
a bicího mechanismu. Je konstruován
pro trvalé a bezpečné nošení náboje
v nábojové komoře, ale nezklame ani
střelce, kteří náboj v nábojové komoře
nenosí a do komory jej zasunují po vytažení zbraně z pouzdra, těsně před
výstřelem .

Springfleld XD9 Servlce v pouzdru
Uncle Mlke's

Od roku 2006 pražská firma Proarms, které děkujeme za možnost
vyzkoušet zbraň (a za poskytnutí nábojů CCI), dodává Springfieldy XD9
Service v plastovém kufříku se třemi
zásobníky, kvalitním opaskovým kydexovým pouzdrem a pouzdrem na dva
náhradní zásobníky (vyrobenými firmou Uncle Mike's) a s návodem k použití za 18 900 Kč.
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Springfield XD9 Service
ráž
celková délka
výška
šířka

délka hlavně
kapacita zásobníku
hmotnost bez nábojů
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9 mm Luger
182 mm
140 mm
32 mm
102 mm

15 nábojů
0,710 kg
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