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Veteráni

H
istorie podniku Llama sahá 
do roku 1904, kdy byla ve 
městě Éibar (jiné zdroje uvá-
dějí město Guernica) zalo-
žena společnost s názvem 

V 80. letech minulého století 
se na trhu objevily moderní 
pistole M82 a M87 od dnes 
neexistujícího a už téměř 
zapomenutého výrobce 
Llama, Gabilondo y Cía, SA, 
který sídlil v baskickém městě 
Vitoria. Byly to povedené 
klony pistole Beretta 92, které 

nakonec vystoupal až na 30 000. Pro 
uspokojení tak velké poptávky se na 
výrobě 7,65mm pistolí začalo podílet 
několik dalších španělských závodů. 

Po skončení války se podnik pře-
stěhoval do Elgóibaru a změnil název 
na Gabilondo y Cía. Po roce 1931 se 
rozběhla výroba modelové řady pistolí 
Llama odvozených z Coltu M1911 A1, 
která se během následujících deseti-
letí výrazně rozrostla. Tyto zbraně se 
v různých rážích od 22 LR po 45 Auto 
úspěšně exportovaly do celého světa. 

Název Llama (čti Ljama), což značí 
plamen, se stal ochrannou známkou 
výrobce.

Po ukončení španělské občanské 
války (1936–1939) se podnik Gabilondo 
znovu stěhoval, tentokrát do města 
Vitoria. Kromě pistolí firma postupně 
vyráběla také víc typů revolverů v rá-

žích od 22 LR po 44 Magnum. Mezi 
nejvýznamnější produkty tohoto typu 
patřila modelová řada výkonných re-
volverů s označením Comanche. 

Nové pistole
Nová konstrukce pistole se objevila 

až koncem 70. let minulého století pod 
názvem Llama Omni. Byla to SA/DA 
zbraň s charakteristickým masivním 
hranatým závěrem a zešikmeným lučí-
kem. Vyráběla se v ráži 45 Auto s kapa-
citou zásobníku 7 nábojů (model Omni 
I) a v ráži 9 mm Luger s kapacitou 
zásobníku 9 (Omni II) nebo 13 nábojů 
(Omni III). Pistole má vnější kohout 
a páčku pojistky na levé straně závěru. 

M82 a M87
LUKÁŠ MAK, foto ARCHIV AUTORA, HERMANN  HISTORICA, 
ROCK ISLAND AUCTION COMPANY

Pistole Llama M82 a M87 
jsou uživatelsky příjemné, 
spolehlivé a velmi přesné.

Llama

v porovnání se známějšími 
dvaadevadesátkovými 
variacemi firmy Taurus 
přinesly výrazné designové 
odlišnosti.

Gabilondo y Urresti. Ta 
se zabývala výrobou ka-
pesních revolverů typu 
Velo Dog a během první 
světové války produkovala 
pistole ráže 7,65 mm Browning známé 
pod označením Ruby, které byly ve 
velkých počtech dodávány francouz-
ské armádě. K tomu po čase přibyly 
také objednávky z Itálie a dalších zemí. 
Francie plánovala odebírat 10 000 
pistolí měsíčně a požadovaný objem 

�� Llama M82 ráže 9 mm Luger

�� Llama Omni 
ráže 45 Auto




