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Text a foto Ing. PŘEMYSL LIŠKA ml.

Pokud bychom se pokusili sestavit 
žebříček „míry kultovnosti“ pistolí, které 
se kdy vyráběly, tak Desert Eagle by se 
bezpochyby musel umístit na nejvyšších místech, 
ne-li přímo na samotném vrcholu. Od pohledu by 
jej bez zaváhání poznal snad opravdu každý. Přesto 
„šťastlivců“, kterým se podařilo z něj vystřelit, nebude  
u nás zas tak mnoho. Teď jich o něco přibude, protože  
několik kusů zase přivezla lounská firma Zbraně na objednávku. 

TEST

V ROCE 2018

JAK každý ví, Desert Eagle 
není na trhu žádná no-
vinka. Ačkoli má na 

krku už pár křížků, stále si zřejmě na-
chází své příznivce. Výroba probíhala 
v průběhu dekád na různých místech 
v  USA nebo v  Izraeli a  firmu také již 
dávno nevlastní její původní majitelé. 
Magnum Research Inc. je dnes sestra 
americké pistolářské firmy Kahr a obě 
společně patří skupině Saeilo. 

Zdá se, že strategií současných vlast-
níků není pouze snaha o vytěžení maxi-
ma z minulosti, ale očividně věří i v mož-
ný přínos inovací. V nedávné minulosti 
tak do výrobního programu přibylo 
několik modifikací, které se od původ-
ního designu dost odlišují. A troufáme si 
říci, že jsou to kroky správným směrem 
– tedy k  odstranění fundamentálních 
nevýhod původní konstrukce – což byla 
mimo jiné především vysoká hmotnost 

a  horší ovladatelnost, oboje jako ne-
zbytný důsledek vysoce výkonných ráží, 
pro které je pistole stavěna.

ní na horní straně hlavně i  na spodní 
straně rámu, a  nedávno pak přibyly 
modely s  rámem nikoli ocelovým, ale 
z hliníkové slitiny. K novějším modifika-
cím patří také modely s označením L5, 
které mají o jeden palec kratší hlaveň. 
Hmotnost tohoto zkráceného Desertu 
v kombinaci s hliníkovým rámem spadla 
přibližně na 1,4 kg. To sice ještě pořád 
není něco, co byste chtěli vláčet celý 
den na opasku, ale při srovnání s pů-
vodním celoocelovým mastodontem 
(který váží přes 2 kg) už se jedná téměř 
o „normální“ pistoli. 

Konstrukcí jsme se již před mno-
ha lety opakovaně zabývali, a  tak je-
nom připomeňme hlavní konstrukční 
„anomálie“ konceptu Desert Eagle.  
Kromě rozměrů a hmotnosti značně se 
vymykajících střednímu proudu patří 
k  hlavním technickým zajímavostem 
pistole její uzamčený závěr s odběrem 

DESERT EAGLE

Desert Eagle tak postupně získal 
(volitelně) úsťovou brzdu, dlouhé lišty 
pro příslušenství či zaměřovací zaříze-




