
Tri Ace v˘vojovû navazovala na
vzhledovû témûfi identick˘ model
SAKO 22-32, kter˘ se po prÛbûÏ-

n˘ch úpravách vyrábûl od roku 1976.
Ano, od toho roku dochází u SAKO k zá-
kladnímu zlomu a inspiraci pro sportov-
ní pistoláfisk˘ v˘vojov˘ svût. Doménu Tfií
es ve vynikající kvalitû pouÏit˘ch mate-
riálÛ, urãitû ne pro konstruktéry jedno-
duchém technickém fie‰ení a zámûnû
adaptérÛ rÛzn˘ch ráÏí navíc proslavili fin-
‰tí reprezentanti na mistrovství svûta
v Soulu v Korejské republice. V disciplí-
nû VelkoráÏní pistole vyhrál Seppo Mäki-
nen v˘konem 592 bodÛ. Na stejnû pûk-
né 1. místo dosáhlo finské druÏstvo
v disciplínû STP 20+20+20. (Rok 1978 byl
pro Finy úspû‰n˘ i ve vzduchové pisto-
li; první místo v jednotlivcích i druÏstvech
ale nebylo v reÏii firmy SAKO.)

Spoleãnost SAKO po urãitû sloÏitém v˘-
voji zavedla moÏnost libovolnû rozdûlit
„váhu na spou‰ti“, respektive její odpor
aÏ do bodu spu‰tûní. Do té doby taková
moÏnost sefiizování zbranû neexistovala.
ZpÛsob sefiizování byl navíc rozdûlen na
hlavní ãásti zbranû – tûlo pistole, ale i na
adaptér. Tato zmûna nalezla nejvût‰í uplat-
nûní v disciplínû VelkoráÏní pistole, kde
pfiedepsan˘ odpor spou‰tû byl v dobû v˘-
voje zbranû z pistolov˘ch disciplín nejvy‰‰í
(„1300 gramÛ“, správnû 12,8 N).

Zmínûná finská cesta tedy pfied víc neÏ
30 lety umoÏnila sefiídit shodn˘ koneãn˘
rozdíl odporÛ spou‰tû obou ráÏí. Pro vy-
svûtlení tûm ãtenáfiÛm, kter˘m jejich
zbraÀ neumoÏÀuje takov˘to komfort:
Spou‰È lze sefiídit tak, Ïe její odpor je na-
staven na limit urãen˘ pravidly sportov-
ní stfielby. V souãasné dobû, po rozhodnutí
ISSF, je tento limit v pistolov˘ch disciplí-
nách na vzdálenost 25 metrÛ 1000 gramÛ
(9,81 N). Postupn˘m tlakem na spou‰È stfie-
lec pfiekonává zfieteln˘ první odpor spou‰-
tû sefiízen˘ na cca 500 gramÛ. K samot-
nému v˘stfielu pak zb˘vá (po volném
chodu) neustávajícím tlakem na spou‰È
pfiekonat druh˘ odpor – cca 500 gramÛ,
zbytek do minimálního pfiedepsaného

Mám-li specifikovat dal‰í pozitiva
SAKO, vrátím se k zaruãenû nejjedno-
du‰‰í v˘mûnû adaptéru, chcete-li veks-
lu. Jednoduchost v˘mûny lze porovnat
jedinû s Waltherem z fiady modelÛ GSP,
OSP a jeho poslední verzí Expert. Zá-
mûna adaptéru vyÏaduje manipulaci
s jedin˘m ‰roubem s dráÏkou, u novûj-
‰ích modelÛ zcela logicky pohodlnûj‰ím
a ke zbrani ohleduplnûj‰ím kónick˘m
‰roubem na imbusov˘ klíã.

U novûj‰ích modelÛ, tak jak je dnes
u sportovních zbraní bûÏné, doplnila firma
SAKO posuvnou spou‰È. Model Tri Ace téÏ
umocnil své pfiedstavení i na dne‰ní dobu
velmi vkusn˘m kuffiíkem uzpÛsoben˘m
pro tfii ráÏe, zásobníky a pfiíslu‰enství.

Z pohledu stfielce, na kterého konstruk-
téfii pfii v˘voji SAKO jiÏ u modelu 22-32 hod-
nû mysleli, lze upfiednostnit jedineãnou
moÏnost úpravy na krátkou, bodovou
spou‰È pfii stfielbû na pevn˘ terã, a nezna-
telnû del‰í, s pozvoln˘m nábûhem, pro
stfielbu na terã otoãn˘. MoÏnost sefiizovat
délku chodu spou‰tû v prÛbûhu soutûÏe do-
posud nenabízí Ïádná jiná sportovní zbraÀ.
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odporu 1000 g. Úprava rozdílu jednotli-
v˘ch odporÛ zÛstává na libovÛli a schop-
nosti stfielce. MÛÏe b˘t napfi. 300 g a 700 g,
stejnû jako 700 a 300 gramÛ.

Zásadní zmûna ve v˘voji sportovních
zbraní byla nejenom pfiínosem pro stfiel-
ce, ale i impulzem pro technické zdoko-
nalení sportovních zbraní jin˘ch v˘robcÛ.
Byla to v‰ak otázka nûkolika let, neÏ se na
trhu objevily s tûmito prvky nejenom v˘-
robky firmy Hämmerli s modely 208 S,
280, SP 20, ale i Benelli, Pardini, Unique,
FAS, FWB, Walther, zbranû ruského kon-
struktéra Chajdurova XP-30/31 a dal‰í.

Pro pfiedstavu, jak je ústrojí SAKO pfii-
praveno plnit va‰e pfiedstavy o ideální
spou‰ti, se pokusím upfiesnit, co lze sefii-
zovat na tûlu pistole a co na závûrech jed-
notliv˘ch ráÏí. Pfii oddûleném závûru od tûla
zbranû se na závûru sefiizuje odpor první-
ho chodu. Na tûlu pistole se samostatn˘-
mi ‰rouby sefiizuje odpor druhého chodu,
délka chodu spou‰tû a propad spou‰tû. Je
tedy pochopitelné, Ïe nepatrné odli‰nos-
ti pfii porovnávání charakteru spou‰tí
u ráÏí 22 LR a 32 S&W nelze vylouãit.

Napí‰eme-li ve Stfielecké revui o SAKO – Tfii esa, urãitû nejde o souãást
spoleãenského obleku uzpÛsobeného pro fale‰ného hráãe ke skrytému uloÏení
karet nejvy‰‰í hodnoty. Jde o v˘robek finské zbrojafiské firmy SAKO – Valmet Oy
se sídlem v Jyväskylä. Pistole s honosn˘m, a pro svou dobu i v˘stiÏn˘m názvem
Tri Ace, v pfiekladu Tfii esa, je sportovní model s jednotn˘m rámem, kter˘ se
vyrábûl od fiíjna 1983 ve tfiech v˘mûnn˘ch ráÏích pro disciplíny Sportovní pistole
(22 LR), VelkoráÏní pistole (32 S&W long) a Rychlopalná pistole na náboje
22 short. V souãasnosti není pouÏívání ráÏe 22 short pravidly ISSF dovoleno.
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