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> O strakonick˘ch pistolích TT a dva-
advacítkov˘ch konverzích na kara-
biny typu M4 jsme uÏ psali. V po-
slední dobû se pr˘ ale zab˘váte v˘-
robou cel˘ch karabin tohoto typu?

Ano, na‰e spoleãnost LUVO Praha vyrábí
vlastní karabiny typuM4, oznaãené v ráÏi
223 Rem jako LA-15. Nedûláme ale zbraÀ
jen jako krátkou karabinu a v této klasické
ráÏi, ale také v ‰iroké ‰kále délek hlavní
a v fiadû ráÏí dal‰ích. V ráÏi 223 Rem tak
vyrábíme zbraÀ s osmi délkami hlavní od
7,5 do 20 palcÛ, navíc ale také s tûÏkou
hlavní Heavy Barrel v délkách 20 a 24 pal-
cÛ s vy‰‰í precizí. Dnes vyrábíme LA-15
v ráÏích 22 LR, 223 Rem, vojenské ráÏi
5,56x45 mm, speciálnû pro ·panûlsko
222 Rem, potom v ráÏi 6,8 SPC Rem,
7,62x39 mm a také v pistolov˘ch ráÏích
9 mm Luger, 45 Auto a 40 S&W.

> Jedná se o náboj koncipovan˘ pro
zbranû PDW?

Ano, není to ostatnû nic nového, proto-
Ïemy‰lenka vychází z filozofie: stejn˘ ná-
boj pro pistoli, samopal i karabinu. A této
filozofii náboj plnû odpovídá.

> V˘konnûj‰ímnábojÛmzva‰ehov˘ã-
tu musejí b˘t zfiejmû uzpÛsobeny
i zbranû. O jakémodely se jedná?

Dûláme je‰tû dal‰í dvû velikostní fiady.
LA-10 se zatím vyrábûjí v ráÏích 308 Win
a 338 Federal. Od LA-15 se pochopitelnû

li‰í hlavní, horním i spodnímpouzdrem zá-
vûru i vlastním závûrem, tedy nosiãem i zá-
vorníkem. Komponenty z LA-15 se proto
nedají pouÏít na LA-10. LA-11 je na nábo-
je 6,5x55 SE a 7,5 Swiss. Karabina pro ná-
boj 7,5 mm Swiss je urãena hlavnû pro
·v˘carsko. Délky hlavní dûláme samo-
zfiejmû u v‰ech ráÏí podle pfiání zákazníka.

Existuje i vojenská, tedy plnû automatic-
ká verze zbranû, oznaãená LA-16, amáme
také v souãasné dobû stále oblíbenûj‰í fie-
‰ení automatiky s plynov˘m pístem.

> KdyÏ se laik podívá na va‰e zbranû
LA, fiekne si: dal‰í varianta em-ãtyfi-
ky, odkudpak asi ty díly ke smonto-
vání dovezli?

To by byl velk˘ omyl, protoÏe se nejed-
ná o Ïádn˘ dovoz komponentÛ, ale 80 %
v‰ech dílÛ si vyrábíme sami tady v âes-
ké republice. Máme vlastní v˘robu jak
horních, tak i spodních ãástí pouzdra zá-
vûru, vlastních závûrÛ a z tuzemské v˘-
roby jsou i hlavnû. Pfiesné ocelové odlitky
nám dodává Kdynû, tedy Kdynium,
a. s. Obecnû se dá fiíct, Ïe v‰echny kovové
díly na‰ich zbraní jsou tuzemské v˘roby.
Polymerové díly, ramenní opûry, ruko-

jeti, ozubená pfiedpaÏbí a také zásobníky
nakupujeme od zaveden˘ch zahraniãních
firem. Napfiíklad pfiedpaÏbí s vûncemozu-
ben˘ch li‰t dodává celá fiada subdodava-
telÛ, z nichÏ nûktefií se specializují jen na
tento v˘robek, ov‰emdodávají ho pro cel˘
sortiment zbraní na trhu, takÏe ho kupují
v‰ichni v˘robci zbraní. Nakonec je to
vlastnû otázka ceny. Stejnû existují spe-
cializované firmyna zásobníkyplastové, hli-
níkové i z ocelového plechu. Kdybychom
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