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Pilířem nabídky plastových pistolí od firmy Smith & Wesson je už poměrně dlouho modelová 
řada nazývaná Military & Police nebo zkráceně M&P. Tyto podle našeho názoru povedené 
pistole se začaly vyrábět údajně už v roce 2005, ale přišly ve služební velikosti na trh v roce 
2006, kdy jsme o nich také poprvé psali. Ještě v dnešní době, tedy po 12 letech, představují 
pistole této řady vlajkovou loď firmy S&W, která je srdcem skupiny zbrojovek a výrobců 
outdoorového vybavení American Outdoor Brands.

NOVÉ ZBRANĚ

M&P9 M2.0

Military & Police podle našeho 
názoru dnes vedle tradičního 
Smith & Wesson představuje 
druhou a nejvíc podporovanou 

značku. Firma pod ní nabízí už téměř dvě 
stovky produktů, pistolí i samonabíjecích 
pušek. V roce 2006 tato řada započala 

modely samonabíjecích pistolí, se kterými 
se dalo počítat na služební trh. Byly to 
především zbraně v prodloužené velikosti 
(long slide), v plné velikosti (full size) a také 
kompakty.

Jako u  většiny moderních polymero-
vých pistolí, které dnes přicházejí na svět, 
nastalo také u velkých pistolí M&P poté, 
co se usadily na trhu, zmenšování, aby 
se vešly do kapsy. Lidé v Americe totiž 
chtěli hlavně malé plasťáky. Zmenšování 
od kompaktu tak pokračovalo do podo-
by subkompaktu, vhodného k  dennímu 
skrytému nošení nebo jako záložní zbraň.  
To byla pistole M&P Bodyguard, která 
přišla na trh někdy v roce 2010. Je to zbraň 
na dnes opět dost populární náboj 9 mm 
Browning krátký. 

Jenomže Bodyguard je kapesní pistole, 
ale není to plnotučná devítka, což mnohé-

mu pravověrnému devítkáři prostě vadí. 
Takže po fázi zmenšování nastala opět 
fáze mírného zvětšování, jejímž výsled-
kem byl v roce 2012 model Shield. 

Firma S&W své zbraně této řady samo-
zřejmě zušlechťovala. Dostávaly všemož-
ná mířidla, některé se dodávají s lasero-
vými zaměřovači, některé modely jsou 
přizpůsobeny předpisům těch amerických 
států, jejichž vládci jsou paranoidnější než 
jinde, rámy se vyrábějí v několika barev-
ných odstínech. 

Upgrade
Navzdory těmto drobným inovacím je 

jasné, že nejstarší pistole řady M&P jsou 
už dneska dvanáctileté a možná jim jde 
dokonce na třináctý rok. Za dvanáct let 
se zbraňový svět změnil a přestože pistole 
M&P byly supermoderní, dnes už jsou jen 
moderní, obklopené na trhu řadou také 
moderních nebo dokonce modernějších 
modelů, s  nimiž za poslední roky přišly 
konkurenční zbrojovky. 

Nastal proto čas začít postupně také 
s modernizací pistolí řady M&P. Moderni-
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