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V několika posledních letech sleduji stále rostoucí oblibu samonabíjecích karabin 
na náboje pistolových ráží. Tomuto trendu rozumím a považuji jej za racionální volbu 
sportovních a zájmových střelců, případně těch, kteří volí zbraň pro obranu domova.

Karabiny LLC 9x19 
Pavel BERAN

namický závěr a také napínací táhlo jako 
u běžné AR-15. Závěr od klasického závě-
ru pušky AR-15 okamžitě odlišíme podle 
absence rotačního závorníku. V  dutině 
závěru se nachází zápalník jištěný proti 
vypadnutí závlačkou. Výhozní okénko 
po pravé straně pouzdra závěru má 

Zbraní této kategorie je nepochyb-
ně řada, a  proto si střelci kladou 
otázku,  jaký bonus jim přinese 

jejich výběr. Na jednom konci spektra 
jsou laciné předělávky z plně samočin-
ných zbraní, se kterými se dá užít hodně 
zábavy na střelnici za málo peněz. Pokud 
má někdo vyšší nároky nebo ambice 
uspět na soutěžích, kde se střílí katego-
rie PDW (Personal Defense Weapon) či 
PCC (Pistol Calibre Carbine), bude hledat 
mezi nově vyrobenými zbraněmi pro 
tento účel. Bonusem navíc může být 
sjednocení ráže s krátkou zbraní, stejně 
jako doplňky a příslušenství kompatibilní 
s jinou dlouhou zbraní. 

Jednu takovou zbraň mi představila 
společnost Imex Group s.r.o. Jedná se 
o  novinku, která má původ v  Bosně 
a Hercegovině. Výrobce vyvinul a vyrábí 
karabiny pro potřeby ozbrojených složek, 
ale také samonabíjecí karabiny pro civilní 
trh. Model LLC 9x19 byl vyvinut a vyroben 
pro tento trh a zbraň je opatřena rakous-
kou ověřovací značkou CIP. 

Samonabíjecí karabina LLC 9x19 svou 
konstrukcí patří do rodiny pušek AR-15 
– podobně jako jiné pušky prodávané 
s  typovým označením AR-9. Kdo už je 
uživatelem pušky odvozené z AR-15, bez 
zaváhání a bez návodu bude okamžitě 
umět zacházet i  s  karabinou LLC 9x19. 
Karabina se klasicky skládá z  dolního 
a horního rámu, které jsou spojeny čepy. 

Spodní rám (lower) je vyroben z polyme-
ru vyztuženého skelnými vlákny nebo 
alternativně z tvrzeného leteckého du-
ralu 7075 T6 (duralové díly jsou opatřeny 
odolným eloxem). Rozměr zásobníkové 
šachty je přizpůsoben pro zásobníky 
kompatibilní s  pistolemi Glock ráže 9 
mm Luger. 

Součástí spodního rámu je tubus roz-
měru Mil-Spec, v němž se nachází vratná 
pružina a buffer. Pažba je teleskopická 
s pěti úrovněmi délky a lze ji samozřejmě 
vyměnit za pažby jiných výrobců s Mil-
-Spec kompatibilitou. Pistolová rukojeť 
je polymerová a opět platí, že náročnější 
uživatel by ji mohl vyměnit za jinou pro 
pušky typu AR-15.

Spoušťový mechanismus je výměnný 
modul, kompatibilní s  mechanismem 
AR-15. V základu má karabina spoušťový 
mechanismus typu Mil-Spec s  odpo-
rem spouště 30 N. Modulární spoušťový 
mechanismus by bylo možné upravit 
nebo vyměnit za jiný, například určený 
pro sportovní střelbu. Manuální pojistka 
je oboustranná s  polohami odjištěno 
a  zajištěno. Stejně jako u  pušek typu 
AR-15 nelze zajistit zbraň se spuštěným 
úderníkem. Páka záchytu zásobníku se 
nachází na pravé straně loweru. Záchyt 
závěru má ovládací páčku po levé straně 
horního rámu. 

Horní rám (upper) je vyroben z duralu 
7576 T6. V pouzdru závěru je uložen dy-
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odpružené víko (dust cover). Doražeč 
závěru zbraň nemá, v  případě ráže  
9 mm Luger by byl zbytečný. Integrál-
ní součástí horního rámu je obvyklá 
lišta Picatinny.

Hlaveň délky 10,5“ je z  legované, 
zastudena kované oceli. Oceňuji, že je 
nitridovaná – takto upravené ocelové 
povrchy jsou velice tvrdé, odolné proti 
poškrábání, otěru a korozi. Ve standar-
du má namontovaný kompenzátor. 
Hlaveň obklopuje volně ložené (Free-
-Float) předpažbí z  odolného poly-
meru s montážní lištou nahoře, která 
navazuje na lištu na horním rámu. 
Předpažbí je opatřeno podélnými ot-
vory montážního rozhraní M-Lok a je 
uchyceno třemi šrouby s imbusovou 
hlavou na hlavňové matici. Předpoklá-
dám, že předpažbí bude kompatibilní 
s předpažbími jiných výrobců, což je 
ale třeba ověřit. 

V základu je zbraň opatřena diopt-
rickými sklopnými mířidly. Na montáž-
ní lišty samozřejmě lze připevnit různé 
optické zaměřovače. Součástí balení 
karabiny jsou dva zásobníky s kapa-
citou 30 nábojů. Lze použít i klasické 
zásobníky pistolí Glock. 

Praktickou zkoušku jsme provedli 
na střelnici Corrado v Ostravě. Co mě 

na první pohled zaujalo, byla kvalita 
a čistota zpracování zbraně. Karabina 
byla téměř nestřílená a bez stop po 
hrubém zacházení. Chod spouště byl 
plynulý s krátkým resetem, ale mírně 
vyšším odporem. Já osobně bych se 
se zbraní s takovou charakteristikou 
spouště spokojil. Zpětný ráz byl sku-
tečně velmi malý. 

Přesnost nehodnotím, slabina byla 
na mé straně. Střílel jsem bez opory za 
slabších světelných podmínek. Navíc 
potřebuji brýle na čtení a při střelbě 
s dioptrem platí, že dioptr a dioptrie 
nejdou dohromady. Poněkud lepší 
to bylo s kolimátorem. Pro akční nebo 
služební použití by se nejspíš hodil 
dioptr nebo kompaktní zaměřovací 
dalekohled.

Karabina LLC 9x19 na mě udělala 
velmi příznivý dojem. Kvalita zpra-
cování a povrchová úprava jsou sku-
tečně velmi dobré. S puškami typu 
AR-15 (resp. AR-9) má mnoho kom-
patibilního příslušenství a  náhrad-
ních dílů. Vyznavači tuningu mají 
široké pole působnosti. Výhodou 
střeliva 9 mm Luger je mj. možnost 
střílet prakticky na každé komerční 
střelnici. Aktuální cena zbraně je 
36 900 Kč. 
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LLC 9x19
ráže 9 mm Luger

délka hlavně 10,5“ (239 mm)

stoupání drážek vývrtu 1:250 mm

délka s vysunutou pažbou 700 mm

délka se zasunutou pažbou 675 mm

hmotnost 2,3 kg

Spodní rám s modulem spouště a závěr vyjmutý z horního rámu


