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PLM

Na Shot Show 2017 vzbudila značnou pozornost, ne-li poprask, nová pistole s názvem 
Hudson H9, přičemž typové označení vyjadřuje ráži 9 mm Luger. Pistole, kterou někteří 
experti považují za futuristickou, pochází z dílny stejnojmenné firmy, která zřejmě sama 
nebude o mnoho starší než její výtvor. Majitel či majitelé očividně patří k zástupu těch, 
kteří doufají, že z ničeho vybudují něco. To se podaří jen málokomu, ale určitě ne 
někomu, kdo to alespoň jednou nezkusí…

NOVÉ ZBRANĚ

HUDSON H9

O historii firmy Hudson Manu-
facturing LLC z Temple (Texas) 
či původu a  předchozí praxi 
jejích majitelů se nám nepo-
dařilo téměř nic dohledat. 

V  americkém celounijním reportu BATFE 
o výrobě zbraní za rok 2015 není tato firma 
ani uvedena, za rok 2016 nejsou ještě úplná 
data zveřejněna. Na druhou stranu víme, 
že se jedná o rodinný podnik, v jehož čele 
stojí válečný veterán Cy Hudson a Lauren 
Hudsonová, která vystupuje jako ředitelka. 

Hybrid
A tak alespoň uveďme jejich vlastní slo-

va o sobě: „V roce 2013 jsme se pustili do 
vývoje našich zbraňových systémů a po-
ložili jsme si otázku – proč by nešlo zkom-

binovat dvouřadý zásobník a spolehlivost 
Glocku včetně přímoběžného úderníku se 
spouští z  devatenáctsetjedenáctky? Při 
hledání pomoci jsme se často setkávali 
se skepticismem a  někdy byli dokonce 
zrazováni od naší vize. S hrubým obráz-
kem pistole myšlenka začala dostávat 
tvar, abychom ji pak na sklonku roku 2016 
dokončili ve formě pistole H9.“ 

O  firmě samotné to mnoho neřekne, 
ale snad aspoň známe podnikatelský 
záměr. Dají se však najít inzeráty na nábor 
nových pracovníků a  soudě podle nich 
by texaská firma mohla být na vzestupu. 
Nabízejí se pozice jako technik montáže, 
inženýr kvality nebo operátor CNC strojů 
pro druhou směnu, takže to vypadá, že 
nějaká sériová (?) výroba už běží a snad 

i  roste. Pokud se tedy u  nich nechodí 
na druhou směnu, zatímco první směna 
nemá do čeho píchnout.

Zatímco o firmě toho tedy mnoho ne-
víme, nová pistole Hudson H9 se těší 
neobyčejnému zájmu, takže o ní máme 
informací dostatek. Kdyby se vše mělo 
vystihnout v  jedné větě, zopakovali by-
chom již zmíněný základní záměr firmy. 
Je to jakýsi hybrid kombinující platformu 
1911 s glockoidy. Někteří recenzenti hovoří 
také o kombinaci tradice a inovace. Z de-
vatenáctsetjedenáctky si tvůrci vypůjčili 
rukojeť – její sklon, všeobecný tvar, ale 
i  některé konstrukční prvky. Rám totiž 
není plastový, jak je zvykem u moderních 
úderníkových pistolí, ale ocelový, opat-
řený klasickými střenkami standardních  




