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BUCK MARK  
pro rok 2017

RED., foto BROWNING ARMS COMPANY

Pokud začnete zvažovat pořízení sportovně pojaté samonabíjecí 
malorážkové pistole, ale nemyslíte hned na olympiádu, do užšího 
výběru se vám s největší pravděpodobností hladce probojuje 
americký model Browning Buck Mark. Vyrábí se už od roku 1985, 
takže je to pořádně ostřílený a osvědčený veterán, u kterého 
zákazníci dobře vědí, do čeho jdou.

O 
pistolích Buck Mark se někdy 
tvrdí, že se dělají v rámci hol-
dingu Herstal Group v belgic-
kém Lutychu. Ve skutečnosti 
jsou tyto malorážkové trvalky 

výslovně řazeny k nejúspěšnějším pro-
duktům americké pobočky Browningu 
s místem zrodu v Salt Lake City.

Konstrukčně bývá řada Buck Mark 
označována za moderní pokračovatelku 
slavného Coltu Woodsman, jemuž 
se dlouho blížila i svým designem, 
s největší konstrukční odlišností 
v podobě výměnné hlavně. Dnes 
je tvarové pojetí malorážkových 
Browningů dávno výrazně jinde 
a navíc si s ním v Utahu často 
a rádi hrají. Buck Marky jsou navíc 
dítka novodobých technologií, což 
v případě těla znamená – s výjim-
kou, o které bude řeč – sbohem oceli 
a vítej „letecký hliníku“ opracovávaný 
na CNC strojích. Kombinace různých 
materiálů sice skýtá jisté riziko, pokud 
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jde o stálost a životnost spojů, v praxi se 
ale obvykle objevují jen potíže s povolo-
váním některých malých šroubků, které 
většinou nápaditě vyřeší sami uživatelé. 

Když sečteme dostupné informace 
a recenze, pistole Browning Buck Mark 
vycházejí jako konstrukčně jednoduché, 
solidně vyrobené, až překvapivě přesné, 
v rámci mezí obvyklých u samonabíje-

�� Browning Buck Mark Plus UDX. Pistole této modelové 
řady nesou částečně kódované výrobní číslo, jehož první 
část vyjadřuje, o jaký typ se jedná (515 pro celou rodinu  
Buck Mark), následující dvě písmena informují o roce  
výroby (ZT = 16 čili 2016), samotné výrobní číslo pak  
každý rok začíná od 01001.

cích malorážek nadstandardně spolehlivé 
a uživatelsky přívětivé (s dílčí výhradou 
k mírně komplikované základní demontá-
ži). K tomu všemu nestojí hrozné peníze 
(nové kusy se u nás v závislosti na pro-
vedení prodávají v rozmezí od necelých 
12 000 po lehce přes 15 000 Kč) a na rozdíl 
od výrobků některých jiných amerických 
značek bývají běžně k dostání. 

Otázka zní, jak rychle tomu bude v pří-
padě novinek ohlášených na letošní rok 
(i když některé jsou patrně v nabídce už 
od loňska). A že jich není málo! Sice se 
pořád jedná o variace jednoho základní-
ho řešení, ale výsledky jsou i tak docela 
působivé.

Jako každá správná současná zbro-
jovka má i firma Browning vlastní sadu 
zvučných zkratek, jak jinak než registro-
vaných. Především je tu UDX čili Ultra-
grip Delux, což je označení pro částečně 

�� Browning Buck Mark Plus 
Practical URX. Ačkoliv se 
v souvislosti s Buck Marky občas 
píše o výrobě v Lutychu, podle nám 
dostupných informací to vždycky 
byly produkty Made in USA.
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