
14  |  www.streleckarevue.cz  |  září 2017

DLASK  
jde do Evropy

MGR. JAN TETŘEV

V roce 1996 přinesla Střelecká revue i tehdy právě vzniklý Střelecký 
magazín informaci o nové pistoli Dlask 294. Byla to horká novinka, 
představená na veletrhu IWA 1996 v Norimberku. Pro našince bylo 
tehdy především velmi zajímavé, že konstruktérem a výrobcem této 
zbraně, jež mimochodem skončila jen jako prototyp, byl Josef Dlask. 
Čech, který se usadil v Kanadě. Lidé, kteří v té době „venku“ něčeho 
dosáhli, byli pro nás, kteří jsme zůstali doma, hodně zajímaví. 
Vlastně jsou zajímaví i dnes. Zvlášť když se hlásí ke staré vlasti.

J
osef Dlask se narodil do doby, 
kdy tehdejší Československo 
obepínaly na západní a jižní 
hranici ostnaté dráty. Když 
se tu někomu nelíbilo a chtěl 

za kopečky či zdrhnout, musel režim 
přeprat nebo obelstít. Jedna z variant 
obelstění byla emigrace přes Jugo-
slávii, která se sovětským blokem 
příliš nekamarádila a nechávala naše 
občany zdrhnout přes svoji hranici 
s kapitalistickou cizinou. Ze zájezdu 
do Jugoslávie se v roce 1979 nevrátil 
ani Josef Dlask. Byl vyučený nástrojař 
a směřoval do Kanady. Napřed zakotvil 
v Torontu, ale moc se mu tam nelíbilo, 
takže po půldruhém roce přesídlil do 
teplejšího Vancouveru. 

Jako nástrojař se v Kanadě uživil, ale 
jeho koníčkem byly zbraně. Jak nám 

MODERNÍ ZBRANĚ

kdysi řekl, nejprve pro známé lovce 
zhotovil několik montáží na optiku. 
Tím na sebe upozornil jednoho z míst-
ních puškařů, konkrétně Roda Phillipse 
z firmy Kingsway Firearms. Dostal 
možnost vyučit se v Kanadě puška-
řem a jako vyučený získal kanadskou 
licenci na tuto práci. Se svým mistrem 
Rodem Phillipsem vyrobil také svoji 
první pětačtyřicítku s velkokapacitním 
zásobníkem, pojmenovanou Dlasko  
AP 85. Zásobník pojal 13 nábojů ráže 
45 Auto a pistole měla unikátní systém 

�� Pokud si zákazník přeje na zbraň rytinu, tak ji dostane

�� Dlask 394 vychází z pistole SIG Sauer P228. 
Závěry na tyto zbraně se u Dlask Arms  
prodávají i dnes.




