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Kel-Tec CNC Industries z Cocoa na Floridě se od roku 1991 
zaměřuje na vývoj a výrobu technicky zajímavých, ale přitom 
účelně konstruovaných zbraní. Naši čtenář budou znát populár-
ní lehké pistole s polymerovým rámem P-11, P-32, P-3AT nebo 
PF-9, stejně jako některé dlouhé zbraně. V sortimentu firmy se 
však najdou i méně známé zajímavosti.

Kel-Tec 

Majitelem a  hlavním konstruk-
térem Kel-Tec CNC Industries 
je rodilý Švéd George Lars 

Kellgren (r. 1943). Už dřív zkonstruoval 
řadu zajímavých zbraní, známých napří-
klad pod značkami Intratec a Grendel.  
Ze své firmy Kel-Tec pak vytvořil poměr-
ně velkou zbrojovku. Ta v roce 2009 vy-
robila 130 458 pistolí, s čímž byla pátým 
největším výrobcem krátkých zbraní ve 
Spojených státech (za firmami Ruger, 
Smith & Wesson, SIG Sauer a  Beretta 
USA), ale před Taurusem a Glockem. 

Pak se ale něco pokazilo a  firma se 
nevezla na obamovském zbraňovém 
boomu jako ostatní. Ještě v  roce 2013 
Kellgren vyrobil 117 000 krátkých i dlou-
hých zbraní a na rok 2016 jich plánoval 
160 000. Skutečnost byla jiná: v Cocoa 
toho roku vzniklo jenom 57  802 pis-
tolí, málo přes 10  000 dlouhých kulo-
vých zbraní a téměř 30 000 brokovnic.  
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Kel-Tec PMR 30 
i CMR 30
jsou zbraně, které svou palebnou 
kapacitou odporují nové zbra-
ňové směrnici Evropské komise. 
V  zemi jejich vzniku to zřejmě 
nikomu nevadí a  dokonce po-
chybujeme, že kromě pracovní-
ků exportu největších zbrojovek 
o našem horkém tématu běžný 
Američan kdy slyšel… Že se tak 
nejspíš do budoucna ochudíme 
o  pár zajímavých zbraní, je na-
snadě. My si ale všichni přejeme, 
ať se místo nesmyslné byrokra-
cie raději sortiment v našich ob-
chodech se zbraněmi rozšiřuje. 
Nikdo přece nemůže najít žádný 
rozumný důvod, proč by se měly 
zakazovat malorážky! 

Je to pořád slušný výkon na továrnu, 
jejíž počet zaměstnanců se odhaduje 
na 10 až 100, nejčastěji pak kolem 40, 
ale buď se projevil klesající zájem Ameri-
čanů o zbraně, nebo tu působí jiný, nám 
dosud neznámý faktor.

Třicetiranové pistole
V  letech 1990–1994 Kellgrenova fir-

ma Grendel Inc. vyráběla zajímavou 
samonabíjecí pistoli Grendel P30. Byla 
nabízena ve dvou délkách hlavně, 5 a 8 
palců. Kromě futuristického designu 
zaujala především dvěma parametry: 
malorážkovou ráží 22 Winchester Mag-
num Rimfire (22 WMR, u  nás asi zná-
mější jako 22 Magnum) a třicetiranovým 
zásobníkem vyrobeným z hmoty zytel, 
tedy polymeru na bázi nylonu 66 z vý-
voje společnosti DuPont. Celá zbraň 
ostatně byla konstruována s tehdy ještě 
ne obvyklým, ale progresivním využitím 




