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Nové zbraně

Švýcarská firma B&T AG patří k menším, avšak nepřehlédnutelným hráčům světového 
zbrojního průmyslu. Prakticky každý rok přichází se zajímavými novinkami, které v Ev-
ropě představuje na jarních norimberských výstavách Enforce Tac a IWA. Ani letošek 
nebyl v tomto ohledu výjimkou.
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Lowery pro zásobníky Glock
Onou novinkou je spodní díl pro sa-

mopaly a  policejní karabiny B&T ráže 
9x19, jemuž se v duchu rozšířené termi-
nologie pušek AR říká lower.

Je za tím vlastně podobný příběh 
a podobná obchodní taktika jako u  již 
zmíněného pistolového šasi USW. 
Thunská společnost pro své modely 
APC9 a  GMH9 běžně používá vlastní 
dvouřadové zásobníky z  průhledného 
polymeru s  dvouřadovým vyústěním 
a s kapacitou 15, 20, 25 nebo 30 nábojů. 
V mnoha bezpečnostních složkách po 

Hlavní novinka B&T pro letošní rok 
– konverzní sada USW pro pistole Glock

Společnost B&T – které nemalá část 
zbraňové komunity vytrvale ne-
správně říká Brügger & Thomet, 

byť ke změně názvu došlo již v roce 2011 
po odchodu spoluzakladatele Heinricha 
Thometa – se od roku 1991 věnuje vývoji 
a výrobě tlumičů hluku výstřelu, k nimž 
o deset let později přidala stále košatější 
paletu automatických ručních palných 
zbraní. Zejména v prvním segmentu patří 
značka B&T k  absolutní světové špičce; 
velmi dobrou pověst však mají i  její sa-
mopaly a útočné pušky, včetně samona-
bíjecích variant těchto zbraní. Doplňko-
vé produkty představují např. utlumené 
odstřelovačské pušky, veterinární pistole 
VP9 opatřená integrovaným tlumičem či 
jednoranové granátomety. Tak vypadá 
příslovečné kopyto, jehož se thunská firma 
dlouhodobě drží – a zjevně se jí to vyplácí.

Sama společnost B&T za svou letošní 
největší novinku považuje konverzní kit 
USW pro pistole Glock. O něm jsme už 
podrobně psali v čísle 5/2019 v reportáži 
z veletrhu Enforce Tac 2019 a jen pro po-
řádek ho připomínáme jednou fotografií. 
Tím ale výčet letošních nových produktů 
z Thunu ani zdaleka nekončí. A u jedné no-
vinky se opět využívá globálních úspěchů 
společnosti Glock.

celém světě ovšem dominují pistole 
Glock. Z  toho vzešel nápad, jak zvýšit 
atraktivitu samopalů a samonabíjecích 
karabin B&T v  očích policejních ná-
kupčích. Současná poměrně bohatá 
nabídka zbraní tohoto typu je dnes totiž 
kvalitativně vyrovnaná, a  tak do hry 
vstupují další faktory. Zejména ekono-
mické – a logistické. 

Právě proto v Thunu pro modely APC9 
a GMH9 připravili lowery, které umožňují 
používat zásobníky pistolí Glock ráže 
9x19. Novému dílu se říká G-lower a  je 
tvarovaný tak, aby pojal zásobníky již 
s  kapacitou deseti nábojů (pro pistoli 
Glock 26), a pro obě zbraně ho lze pořídit 
samostatně pro upgrade již dodaných 
kusů. Samozřejmě si lze ale objednat 

ACP9 s lowerem pro zásobník 
pro pistole Glock




