
> Povûzte nûco o historii va‰í firmy.
Tato provozovna byla jedna z devíti di-
vizí b˘valé firmy Aeron, která zde vyrá-
bûla na základû poÏadavku Ústfiedního
v˘boru Svazarmu sportovní zbranû na
CO2, signální a akustické zbranû, prová-
dûla repase maloráÏek a je‰tû spoustu
pfiidruÏené v˘roby. KdyÏ jsem zde v roce
1990 nastoupil na místo fieditele divize,
uÏ se tu vyrábûly pouze pistole TAU 7
Standard a pu‰ky TAU 200 Junior na
CO2. KdyÏ mi tehdej‰í podnikov˘ fieditel
Leo‰ Hyn‰t v rámci firemní strategie na-
bídl tuto provozovnu k odprodeji, vzal
jsem si úvûr a ‰el do toho. Stfiílel jsem
v mládí závodnû pfies dvacet let, i jako
ãeskoslovensk˘ reprezentant, a chtûl
jsem vyuÏít získané znalosti a zku‰enosti
v oboru. Tak vznikla firma TAU Brno.
Pak ale vznikly potíÏe finanãního cha-

rakteru se spoleãníkem, a protoÏe já
problémy radûji fie‰ím, neÏ obcházím, ‰la
firma po vzájemné dohodû do likvidace
a já jsem v roce 2004 zaloÏil novou firmu
TAU Brno CZ, spol. s r. o. Chtûl jsem dál

dûlat do zbraní, kter˘m rozumím. A pro-
toÏe ná‰ star˘ v˘robní program na CO2

za pfiispûní b˘valého spoleãníka zaãala

kopírovat bez skrupulí jedna brnûnská
firma, dali jsme dohromady nov˘ v˘rob-
ní program – vûtrovky, tedy zbranû na
stlaãen˘ vzduch. Nakreslil jsem fiadu
MK 8/300. Kromû toho jsme nûkolikrát
modernizovali pistoli TAU 7 a pu‰ku
TAU 200, které mají s pÛvodními spo-
leãné v podstatû jen pohon CO2 – mají
nové paÏby, nové systémy, jsou zhoto-
veny nov˘mi technologick˘mi postupy.
Zdokonalením spou‰Èového a bicího

mechanismu u pistole TAU 7 vznikl mo-
del Sport, z nûhoÏ se vyvinul model
Match, coÏ v na‰em v˘robním programu
zbraní na CO2 pfiedstavuje pistoli nejvy‰‰í
kategorie, a z ní vznikly zmen‰ené pistole
Compact a Junior. Vyrábíme je s ruko-
jeÈmi pro praváky, leváky i s moÏností
oboustranného drÏení.

> Pojìme k vûtrovkám. Jak vypadá
vá‰ nov˘ v˘robní program?

Ná‰ program pro stlaãen˘ vzduch zahr-
nuje pistoli MK 8 ve dvou variantách –
krátká MK 8 Short a dlouhá varianta
MK 8 Match. Jde o stavebnicovou kon-

v z d u c h o v k y

24 s t fi e l e c k á r e v u e › p r o s i n e c 2 0 1 1

TAU Brno mnozí z vás jistû znají jako v˘robce sportovních zbraní na CO2, jejichÏ historie
sahá aÏ do dob Svazarmu. Dne‰ní firma TAU Brno CZ ale samozfiejmû neusnula na
vavfiínech z té doby. Na novinky a inovace, které bûhem posledních let pfiivedla na svût,
jsme se zeptali majitele a hlavního konstruktéra firmy Ing. Miroslava Kachlífie.
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