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Chorvatská zbrojovka HS Produkt je firma, která dokázala udělat díru do světa, 
respektive díru do Ameriky, kam pronikla se svými plastovými pistolemi. Výhradním 
dovozcem jejích zbraní do USA je od roku 2001 nebo 2002 obchodní a výrobní 
firma Springfield Armory z Geneseo (Illinois), která je prodává se svou vlastní 
značkou a přinejmenším se podílí také na vývoji a marketingu.

Nové pistole Springfi eld 
lev

ale vnější kohout (external hammer). 
Zbraň je naopak nepatrně dražší než 
ostatní modely, které mají bicí a spouš-
ťový mechanismus úderníkového typu; 
psali jsme o ní v č. 7/2017. Modelová řada 
XD-E se od té doby etablovala na trhu, 
ale nezdá se, že by se svým dvojčinným 
(SA/DA) a pro tuto značku netypickým 
mechanismem nějak výjimečně oslo-
vila americké zákazníky. Vyrábí se v ráži 

Prodeje pistolí Springfield řady XD 
a  potom dalších v  Americe šly 
dlouhá léta nahoru. Za rok 2010 

vyvezlo Chorvatsko do USA 239 021 sa-
monabíjecích pistolí (pokud víme, žád-
ná další pistolářská firma v Chorvatsku 
není, takže se muselo jednat o modely 
Springfield XD a XD-M). V roce 2016, když 
vrcholil strach z Hillary, se Chorvati dosta-
li na 574 486 pistolí. Jenomže pak přišel 
Trump a za rok 2018 bylo z Chorvatska do 
USA importováno jen 295 107 krátkých 
palných zbraní. Chorvati a jejich američtí 
partneři s tím samozřejmě zkoušejí něco 
dělat. Mimo jiné zlevnili některé starší 
modely, jenomže to nestačí. Musí se přijít 
s něčím zásadněji novým. Uvedeme zde 
několik takových modelů, na které se ve 
Střelecké revui dosud nedostalo, a ostat-
ní určitě přijdou na řadu jindy.

V roce 2017 americká Springfield Armo-
ry zaváděla například samonabíjecí klony 
pušky AR-15 pod jménem Saint nebo 
mikrokompaktní pistole Springfield
911 ráže 380 Auto/9 mm Browning kr. 

Pistole Springfield XD Mod. 2 (nahoře) má výrazně tva-
rovaný závěr pro jistější napínání – u novější XD-S Mod. 2 
(dole) závěr pojali střídměji, nejspíš i proto, že u jednořadé 
zbraně vychází užší a nebylo kde ubírat.

(Střelecká revue č. 6/2018). Chorvati zase 
od roku 2017 nabízejí subkompakty Hell-
cat v  plnotučné devítce 9 mm Luger. 
(Marek Bako o  nich psal ve Střelecké 
revui číslo 12/2019.) 

Téhož roku přišla zbrojovka z chorvat-
ského Karlovace s  novou řadou pistolí 
Springfield XD-E, kde ono E neznačí eko-
nomický model, jak se někdo domníval, 

Standardní spoušťový a  bicí me-
chanismus pistolí vyrobených fir-
mou HS Produkt je úderníkového 
typu a  v  zásadě jednočinný (SA). 
Po ukončení funkčního cyklu závě-
ru – ať už automatickém, nebo při 
ručním nabíjení – je úderník plně 
napnutý a zbraň je připravena k vý-
střelu. O bezpečnost se stará mimo 
jiné spoušťová pojistka a úchopová 
(dlaňová) pojistka. 




