
Je‰tû pfied tfiemi lety bychommuseli
smutnû konstatovat, Ïe tato znaã-
ka pro slu‰né, nikoli v‰ak svût udi-

vující pistole, to uÏ má nûjakou dobu za
sebou a je definitivnû pfiedmûtem bá-
dání historikÛ. JenomÏe trh je trh a po-
mûrnû populární znaãku, jejíÏ solidní po-
vûst je‰tû jaksi nestaãila vychladnout
a vykoufiit se z hlav zákazníkÛ, nûkdo
koupil, aby ji oÏivil. Nikoli originální, ale
dnes hojnû uÏívané fie‰ení.
V roce 2007 byla do ‰v˘carského ob-

chodního rejstfiíku zanesena akciová spo-
leãnostAstraArmsskapitálem100000‰v -̆
carsk˘ch frankÛ a sídlem v Sionu v kanto-
nu Wallis. Firmu zaloÏil italsk˘ podnikatel
Massimi Garbarino a jde údajnû o v˘rob-
ní spoleãnost. Podnik vlastní práva k pÛ-
vodní znaãce Astra, kterou pouÏívá na
sv˘ch v˘robcích. PÛvodnû znaãku, respek-
tive logo, v‰akponûkudupravil tak, aby vy-
jadfiovalo nové sídlo firmy a souãasnû
zdÛrazÀovalo víc neÏ stoletou tradici znaã-
ky. KolempÛvodního loga se takobjevil ná-
pis „Confederatio Helvetica Since 1908“.
Od samého poãátku, kdyÏ v roce 2009

vstoupila na trh se zbranûmi, firma de-
klarovala v˘robu klonÛ pistolí Colt 1911

a klonÛ útoãn˘ch pu‰ek M16, v plnotuã-
né verzi stfiílející dávkou i v samonabí-
jecím provedení pro civilní, respektive ne-
vládní sektor. V leto‰ním roce uÏ Astra
klony pistole Colt 1911 nevyrábí a prav-
dûpodobnû jen doprodává zbytky ze
skladÛ. Nyní tak budou znamenat zají-
mavou poloÏku pro sbûratele. O tûchto
pistolích jsme nesly‰eli nic ‰patného, ‰v˘-
carská devatenáctsetjedenáctka prostû
jen podlehla v tvrdém boji konkurenci
v roce, kdy je na trhu tûÏce pfiedevate-
náctsetjedenáctkováno.
Nedávno zaloÏené firmû zbyl tedy

pouze jedin˘ v˘robek, respektive skupi-
na v˘robkÛ zaloÏená na stejném základû.
To není zrovna nejlep‰í start a firma je
nyní asi velmi zranitelná kaÏd˘m neús-
pûchem nebo otfiesy na trhu. V kaÏdém
pfiípadû samonabíjecí i dávkou stfiílející
varianty klonÛ útoãn˘ch pu‰ek M16 jsou
zbranû zajímavé, Ïádané, ale podobnû
jako v pfiípadû klonÛ Coltu 1911 jde
o segment trhu, kam se v nûjaké podo-
bû tlaãí zástup v˘robcÛ hodnû i ménû
zvuãn˘ch jmen. V pfiípadû Astry mÛÏe
hrát roli ‰v˘carsk˘ pÛvod zbraní a po-
chopitelnû i kvalita. Zbranû, které v˘robce
vystavoval po dva
roky v Norimberku,
rozhodnû nebyly Ïád-
ná druhá jakost.
Nicménû i sortiment

útoãn˘ch pu‰ek Astra
a jejichsamonabíjecích
klonÛ pro‰el od roku
2010, kdy se poprvé
objevily, zajímavoupro-
mûnou. Firmapfii‰lana
trh nejprve se zbranû-
mi, které byly i desig-
nem velmi podobné
útoãn˘mpu‰kámM16,
resp. AR 15. Shodoval
sesystém,paÏba,pfied-
paÏbí, mífiidla, nosná

rukojeÈ kombinovaná s hledím atd. Umo-
deluStG15byla iluze velmi vûrná, zatímco
tehdej‰ímodelStG4uÏmûlmodernûj‰ípaÏ-
bu, bliÏ‰í karabinûM4. Jediná vnûj‰í odli‰-
nost byla uobou tehdej‰íchmodelÛ v tom,
Ïe nosná rukojeÈ s hledím byla odnímatel-
ná, upevnûná na li‰tû Picatinny na pouzd-
ru závûru. Pravdûpodobnûsev‰akukázalo,
Ïecestounostalgiese jítnedáa jenutnopus-
tit se domodernizace zbranû. PÛvodní va-
rianty zbraní, s nimiÏ firmavstoupila na trh,
se uÏ nevyrábûjí a doprodávají se zásoby.
V leto‰ním roce pfii‰la firma s moder-

nûj‰í koncepcí pro 21. století. Astra tak
dnes nabízí po designové i funkãní strán-
ce v˘raznû modernizované variace na
útoãnou pu‰ku M16 s pÛvodním bez-
pístov˘m odbûrem plynÛ trubiãkou. Na-
bídka, kterou jsme zaregistrovali, stále
smûfiuje jak k armádám, tak k civilním od-
bûratelÛm, jimÏ jsou nabízeny zbranû
v samonabíjecí verzi. O úspûchu Astry pfii
prodeji státním ozbrojen˘m silám jsme
zatím nesly‰eli, takÏe firma zfiejmû Ïije
z dodávek do soukromého sektoru.
Nabídka samonabíjecích pu‰ek je smû-

rovánapfiedev‰ímnasoukroméarmády, ãili

n o v é z b r a n û
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jat , foto autor, pl a v˘robce

StG 15 z roku 2010 uÏ v leto‰ní nabídce není. Nos-
talgická fiada asi nezabrala a zákazníci chtûjí mo-
dernu. Pravdûpodobnû se doprodávají zbytky.

Trubiãky pro pfiívod plynÛ z v˘vrtu hlavnû na nosiã závorníku zÛstaly stejné
jako u star‰ích modelÛ

Kdo se trochu zab˘vá historií pistolí ve 20. století, ten urãitû narazil na
‰panûlskou znaãku Astra. Evropa se s pistolemi této znaãky poprvé víc seznámila za
první svûtové války, kdy je ·panûlé dodávali bojujícím FrancouzÛm. Mezi svûtov˘mi
válkami Astry spolu s dal‰ími ‰panûlsk˘mi znaãkami dob˘valy evropské
trhy a za druhé svûtové války ·panûlé pistolemi zásobovali pro zmûnu
nové kamarády Nûmce. Po roce 1977, kdy teroristická organizace ETA
zabila posledního úspû‰ného majitele firmy, znaãka upadala, pozdûji
se spojila se znaãkou Star a zdánlivû definitivní konec nastal
s koncem minulého tisíciletí.
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