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O 
historii pistolí HS, re
spektive Springfield 
XD a XD(M), jsme po
drobně psali naposled 
v čísle 5/2014. Americ

ký úspěch těchto pistolí zapříčinily 
vlastně tři faktory. Především to je 

relativně laciná výroba 
v relativně nízkonákla
dové, a přesto civilizo
vané zemi. Potom to 
je významný partner 
v Americe v podobě 
firmy Springfield Armory, 
který dohlédl na nekompromisní 
kvalitu, pohlídal maximální uživatel
skou přívětivost pistole a poskytl jí pro 
americký trh svoji značku Springfield 
Armory. Neméně významná je i sku

Úspěchy pistolí chorvatské 
firmy HS Produkt na 
americkém trhu nejsou pro 
čtenáře Střelecké revue žádné 
tajemství a informujeme 
o nich poměrně pravidelně. 
Zbraně ze země, která výrobou 
zbraní v minulosti nijak zvlášť 
neproslula, dnes slaví úspěchy 
na nejnáročnějším trhu 
s palnými zbraněmi na světě. 

tečnost, že ačkoli jsou 
tyto zbraně v lecčem 
podobné Glockům, 
nebyla na nich použi

ta technická řešení, 
chráněná Glockovými 
patenty. A pokud ano, 
nikdo to neprokázal.
Značka Springfield na 

přelomu 20. a 21. století hledala 
vhodnou pistoli se spoušťovým 
a bicím mechanismem DAO 
a polymerovým rámem, kterou 
by konkurovala veleúspěšným 
(platí dodnes) pistolím Glock. 
Vhodný model byl nakonec na
lezen právě v Chorvatsku. Chor
vatské pistole, které však ne
měly dvojčinný, ale jednočinný 
spoušťový a bicí mechanismus, 
se pod taktovkou značky Spring
field kolem roku 2001 přejmeno

valy na XD (X Treme Duty) a začaly se 
ve velkém dovážet do Ameriky. 

Značka Springfield Armory není pří
mým pokračovatelem proslulé spring
fieldské zbrojovky. Nesídlí ve Spring
fieldu, ale ve městě Geneseo asi tisíc 
kilometrů od sídla americké zbraňové 
legendy. Ta skončila činnost v roce 
1968, ale její jméno, resp. proslulou 
a válkami prověřenou značku, nadále 
používá soukromý subjekt.

Do nabídky značky Springfield nešla 
chorvatská pistole v původní podobě, 
ale mírně upravená tak, aby co nej
víc vyhovovala požadavkům americ
kých zákazníků. Dostala výstražník 
na horní ploše závěru, spoušťovou 
pojistku na způsob pistolí Glock 

a na rukojeti se objevilo oboustranné 
vybrání pro lepší úchop. Na přední 
části rámu konstruktéři umístili lištu 
pro příslušenství, protože tohle už v té 
době začínalo být nezbytné a dnes to 
je u pistolí této velikosti do značné  
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v akci
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�� Pistole HS-9 jsou u nás 
k mání jak v černém 
provedení, tak s rámem 
v béžové barvě

�� Bez stisknutí spoušťové a dlaňové 
pojistky zbraň nevystřelí




