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MGR. JAN TETŘEV

Chorvatské 
pistole od firmy 
HS Produkt, 
prodávané 
v Americe 
pod značkou 
Springfield Armory, 
jsou čtenářům Střelecké 
revue dobře známé. O těchto 
většinou povedených zbraních ze 
země, která se nemůže vykázat nijak 
vynikající tradicí výroby palných zbraní nebo 
technických inovací na nich, píšeme už od roku 
2002, kdy se plastové Springfieldy objevily na Shot 
Show. V dovozu pistolí do Ameriky jsou dnes Chorvati 
druzí, hned za firmou Glock. Za rok 2016 dodali americkým 
spotřebitelům 574 486 pistolí.

MODERNÍ ZBRANĚ

HUBENÝ

OD prvopočátků došlo na 
těchto zbraních k  řa- 
dě změn a vzhledem 
k úspěchu značky na-

rostl počet modelů, které z Chorvatska 
putují za oceán. Z původní řady pistolí 
XD je dnes pět produktových řad, při-
čemž ta nejnovější přibyla letos. Protože 
firma HS Produkt přednostně zásobuje 
USA jako svého hlavního odběratele 
a teprve to, co zbyde, jde do Evropy, ne 
všechny novinky, které dostane Ame-
rika, hned doputují na evropský a pak 
český trh. Některé jsme tak vyzkoušet 
nemohli nebo jsme na ně vzhledem 
k přívalu jiných prostě zapomněli. Týká 
se to i  „hubených“ pistolí Springfield 
XD-S s jednořadým zásobníkem.

Jak víme, pod značkou Springfield 
Armory se z Chorvatska na americký trh 
dlouhá léta dostávaly moderní pistole 
s  polymerovým rámem a  dvojřadým 
zásobníkem. Je to logické a  moderní. 
Mít v zásobníku co nejvíc nábojů před-
stavuje pro mnoho lidí jistotu, že jim 
náboje hned tak nedojdou. Jenomže 
pak začne někdo svoji pistoli s velkým 
dvojřadým zásobníkem doopravdy nosit 
a vzápětí zjistí, že to není jen tak. Čím 
víc nábojů v  zásobníku, tím je pistole 
těžší. Dvojřadý zásobník je nejen těžký, 
ale taky objemný a pistole se hůř skryje 
pod oděvem. 

A pak se někdo dozví, že o jeho přežití 
v případě nějakého střetnutí s gaunerem 
stejně rozhodují první výstřely. Pak už 

buď vyhrál, nebo mu není plný zásobník 
nic platný. Velkolepé přestřelky jako ve 
filmu prostě existují právě jen ve filmu 
a snad při některých policejních akcích. 
Z toho plyne poučení, že na trhu existuje 
jistá poptávka po pistolích ve výkonných 
sebeobranných rážích jako je 9 mm Lu-
ger, 40 Smith & Wesson nebo 45 Auto, 
které však mají jen jednořadý zásobník 
a v důsledku toho nižší hmotnost a men-
ší objem. 

Značka Springfield Armory se rozhod-
la, že na tuto část trhu vstoupí. Učinila 
tak v  průběhu roku 2012, když jsme 
zaznamenali první propagační video 
na nový model XD-S. Zdá se však, že 
Springfieldy s jednořadým zásobníkem 
se na americký trh dostaly ve větší míře 
až během roku 2013. A Amerika tehdy 
brala všechno, takže na Evropu dlouho 
nezbylo. Je jasné, že to platilo jen do 
chvíle, kdy poptávka na americkém trhu 
šla rapidně dolů. Pak začala být Evropa 
dobrá i pro XD-S.

Jako první nejspíš přišla na svět pisto-
le XD-S v ráži 45 Auto a teprve s jistým 

Muška se světlovodným vláknem, nízké hledí a výstražník. Nahoře na závěru je také označení výrobce.
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