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NOVÉ ZBRANĚ

F
irma deklaruje sídlo svého ve‑
dení v Elmsfordu ve státě New 
York, zatímco prodejní a ser‑ 
visní provozy jsou v Kalispel‑ 
lu v severozápadní Montaně.  

Nicméně je jisté, že podstatná část 
výroby probíhá v Ridgefieldu, 
kde podnik před nedávnem ote‑
vřel nový závod. Firemní pre‑
zentace se o něm dnes nezmi‑
ňují, ale nepochybně jede, 
protože je to nejmodernější 
provoz této firmy a přede‑
vším se pro něj nedávno 
hledali další zaměstnanci. 
Lidi nejsou ani v Americe. 
Na zbraních se nadále jako 
sídlo firmy uvádí Yonkers ve 
státě New York.

Jak jsme již ve Střelecké re‑
vui konstatovali, poslední víc než 
desetiletí znamenalo pro firmu Kimber 
Manufacturing Inc. dobu takřka stálého 
růstu. V roce 2004 společnost vyrobila 
44 806 pistolí a 9993 pušek. V roce 2008 
už to bylo 62 603 pistolí a 6085 pušek. 
V roce 2011 stoupl počet vyrobených 
pistolí na 104 303 a počet pušek klesl na 
4578 kusů. Údaje za rok 2013, kdy zřejmě 
vrcholil americký zbraňový boom, nám 
říkají, že Kimber vyrobil 146 815 pistolí 
a 3898 pušek. V roce 2015, za který 
byly nedávno publikovány podrobné 
údaje o výrobě amerických zbraní, fir‑
ma vyrobila 131 924 pistolí a 8824 pu‑
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Americká, převážně pistolářská firma Kimber Manufacturing  
není žádný outsider světového trhu se zbraněmi. Naopak,  
jedná se o zkušeného výrobce, jenž těží převážně z obliby  
pistolí Colt 1911. Ty dokáže – vedle jiných zbraní – vyrábět 
ve víceméně ladičské kvalitě a přitom za velmi příznivé  
ceny. Prostě proto, že je vyrábí továrně a ve velkém.  
Navíc, a to je dnes v USA pro odbyt důležité,  
celá výroba zbraní značky Kimber probíhá  
ve Spojených státech.

�� Revolver K6s je loňská novinka, takže se 
ještě prodává limitovaná edice K6s First 
Edition s vyleštěnými povrchy a střenkami 
z exotického dřeva

šek. Zatímco pušky šly rapidně nahoru, 
u pistolí zaznamenáváme oproti roku 
2013 pokles o nějakých 10 %. Za čas, až 
budou publikovány údaje z roku 2016, 

uvidíme, jak na firmu zapůsobil efekt 
Hillary. V každém případě Kimber 

není malý, je na trojnásobku 
toho, co vyráběl před 13 lety, a jeho 
značka má výborný zvuk.

Pokles odbytu v roce 2015 zřejmě 
firmu nijak neohrozil a je možné, že 
v dalším roce byl vyrovnán nebo kori‑
gován. Soudíme tak ze skutečnosti, že 
v době, kdy vznikal tento článek, firma 
těžce zápasila s velkou poptávkou po 
svých novinkách na rok 2017. Omlou‑
vala se na svém webu zákazníkům, 
že dovolat se do jejího zákaznického 
centra může nějakou dobu trvat. Pro‑
stě linky byly žhavé.

Výrobky značky Kimber byly v Ev‑
ropě k dostání i v letech, kdy Ame‑
rika hladověla po zbraních. Však 
jsme jich několik zkoušeli. Zdá se, že 
v očekávání horších časů po přícho‑

du Donalda Trumpa k moci (odeznění 
Obama a Hillary efektu) se Kimber za‑
měřil i na trhy, kde neočekává tak velké 
obraty. K těmto trhům nepochybně 
patří starý, Evropskou komisí deptaný 
kontinent. Jak je všeobecně známo, 
Kimberovým dovozcem do Evropy je 
německá firma Waffen Ferkinghoff, 
která tyto zbraně distribuuje dál. Letos 
byl na veletrhu IWA v sousedství firmy 
Ferkinghoff umístěn poměrně velký 
stánek firmy Kimber, kde se činilo 

�� Revolver K6s 
Stainless (NS)  
má tritiová mířidla


