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NOVÉ ZBRANĚ

ZA 
rok 2014 (novější infor-
mace nemáme) firma 
vykázala 127 000 pistolí, 
které vyrobila nebo ale-

spoň vyrobila v tom smyslu, jak to vyža-
duje americký zákon. K nim připočtěme 
48 514 vykázaných vyrobených pušek. 
V tom roce bylo do USA dovezeno 
441 337 pistolí (XD/M) z Chorvatska. 
Dovozy tedy pokryly víc než dvě tře-
tiny obratu firmy, která Američanům 
poskytla zhruba 600 000 nových zbraní.

Pistole z Chorvatska
Podíváme-li se do aktuální nabídky 

značky Springfield Armory, zjistíme, 
že jí kralují právě chorvatské pistole 
XD/M, které se dnes nabízejí už v pěti 
typových řadách. Informujeme o nich 
pravidelně, takže jenom stručně: Stále 
ještě se vyrábějí původní pistole řady 
XD, s nimiž začala expanze této značky  

Springfield
a Saint

jav

Springfield Armory je firma známá  
především v souvislosti s chorvatskými  
pistolemi HS, které distribuuje pod svou  
značkou. Jde převážně o obchodní  
společnost, nicméně má i svoji vlastní  
výrobu, která pokrývá část sortimentu. 

�� Subkompakt  
XDS 45 se zásob- 
níkem na pět (může 
být i delší na šest) 
nábojů 45 Auto

v Americe. Pravda, jsou to už 
jen subkompakty a služební 
model se čtyřpalcovou hlavní, 
jenž má v jednom provedení ještě 
manuální pojistku.

Naopak hned ve čtrnácti provedeních 
se vyrábějí pistole XD(M). Ty mají lepší 
ergonomii rukojeti a výměnné hřbety 
rukojeti. Na tuto řadu navazuje série 
XD Mod. 2, která má ergonomicky 
ještě lepší a přilnavější rukojeť. V téhle 
řadě se nabízí celkem devět provedení 
od subkompaktu k pětipalcovému tak-
tickému modelu. Samostatnou řadu 
tvoří pistole XD-S, což jsou subkom-
pakty a pistole ve standardní velikosti 
s jednořadým zásobníkem, tedy zbraně 
štíhlé. Jejich rukojeti mají povrchovou 
úpravu jako řada XD(M).

Tradiční pistole a pušky
Druhou významnou skupinu krát-

kých zbraní v nabídce pistolí Springfield  
Armory tvoří klony Coltu 1911. Tato řada 
nese nápadité označení 1911 Series 
a zahrnuje deset modelů, vyráběných 
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