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moderní zbraně

Španělské zbrojovky kdysi 
zásobovaly celý svět pistolemi 
a případně i revolvery. Ta 
doba je dávno pryč, dnes se 
moderními pistolemi zabývá 
ve Španělsku jediná firma, 
která je však ve skutečnosti 
ani nevyrábí – nebo alespoň 
ne celé. Produkty se značkou 
SPS však jsou v mnoha 
směrech zajímavé a kvalitní, 
takže také nepatří k úplně 
nejlevnějším. Katalogové ceny 
španělského „výrobce“ se 
pohybuji od 1000 do 1900 eur 
bez DPH.Š

panělsko bývala velmoc prv-
ního řádu ve výrobě samo-
nabíjecích pistolí, víceméně 
vycházejících z Browningo-
vých konstrukcí z počátku 

20. století. Jenom v průběhu první svě-
tové války dostala francouzská armáda 
na 700 000 pistolí ráže 7,65 mm Br., 
často nazývaných všeobecně Ruby 
a vyráběných ve více než 50 španěl-
ských zbrojovkách. To byl ale jenom 
zlomek tehdejší produkce, která 
kromě domácího trhu putovala 
především na export, v nemalé 
míře do zámoří. Tehdejší španěl-
ské firmy se nemohly chlubit nějakou 
závratnou kvalitou produkce a většina 
z nich nepřežila období španělské ob-
čanské války (1936–1939) a následující 
války světové.

Z tehdy přeživších a dále prosperu-
jících výrobců pistolí a revolverů stojí 
za zmínku tři firmy. Všechny pocházely 
z baskického regionu a v poválečném 
období se všechny spoléhaly převáž-
ně na práci vlastních konstruktérů. 
Llama – Gabilondo y Cia SA působila 
v Eibaru v letech 1904–1993 (jako 

družstvo zaměstnanců s názvem Fab-
rinor do roku 2005), také Star Bonifacio 
Echeverría SA vyráběla v letech 1905–
1997 v okolí Eibaru. V tomto městě 
vznikla v roce 1908 firma s pozdějším 
názvem Astra Unceta y Cia, která ale 
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�� SPS Amigo – velmi 
podobný model se 
stejným názvem nabízí 
i filipínská firma MAC/
Metro Arms

�� SPS 
Pantera

od roku 1913 až do svého zániku 
v roce 1997 působila v Guernice. Ta 
byla z celé trojice největší a zbraně se 
značkou Astra se v 90. letech docela 

slušně prodávaly i u nás. 
Proč vlastně tři nikoliv nevýznamné 

španělské zbrojovky, kdysi se stov-
kami zaměstnanců, zanikly prakticky 
současně na konci minulého století, 
o tom se vedou diskuze. Někdo to 
připisuje odchodu zakladatelů a jejich 
rodinných příslušníků, ke kterému 
došlo v 70. letech, a firmy s novým 
managementem už prostě nebyly jako 


