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Českou firmu LUVO Praha, 
s r. o., častěji vystupující 
pod anglickým názvem LUVO 
Prague Ltd., není našim 
čtenářům třeba podrobněji 
představovat. Časy, kdy si 
tuzemští zákazníci mohli 
o jejích výrobcích s variacemi 
na klasickou AR-15 jen číst, 
už jsou totiž naštěstí pryč. 

LUVO 2016 
 RED.

L
etos je to právě deset let, co spo-
lečnost LUVO, v jejímž čele stojí 
Jan Luxík, s využitím pronaja-
tých kapacit firmy ČZ Strojírna, 
s. r. o., ve Strakonicích zahájila 

výrobu malorážkových konverzních 
souprav pro pušky M16/AR-15 a pistolí 
ČZ TT s polymerovým tělem. Fakticky 
tím navazovala na již běžící programy; 
v případě pistolí – které byly posledním 
dílem známého konstruktéra Ing. Mar-

moderní zbraně

pozantní škálu ráží od obligátní 223 Rem 
po výkonné puškové náboje, u modelu 
LA-15 navíc s možností přestavby na 
pistolové střelivo. Částečně specifickou 
řadu představují samonabíjecí přesné 
pušky pro střelbu na větší vzdálenosti. 
Pro služební použití je určen plně samo-
činný model LA-16. Navíc jsou tu také 
kompletní pušky ráže 22 LR. 

Pušky se lvem
Áerka ze Strakonic s typickým čes-

kým lvem na levém boku zásobníkové 
šachty mají díky své kvalitě a přesnosti 
velmi dobrou reputaci. Cena se ob-
čas někomu zdá trochu vyšší (podle 
sdělení prodejce u LA-15  v základu 
37 900 Kč, v případě LA-10 ráže 308 
Win je to dnes  56 850 Kč); nebavíme 
se ale o norinku, nýbrž o vysoce pre-
cizním produktu, který mimochodem 
prakticky celý vzniká na českém území. 
Navíc jsou pušky LA občas k dostání 
s výraznými akčními slevami.

Firma LUVO se i nadále orientuje 
v prvé řadě na export, ale dostupnost 
jejích zbraní na českém trhu se v po-
sledních dvou letech podstatně  

tina Tůmy – se tak ale dělo na základě 
dokumentace, k níž práva držela právě 
firma LUVO. Ta současně na základě 
licenční smlouvy získala právo používat 
na tyto dvě produktové řady slavnou 
ochrannou známku ČZ. Takže pádný 
důvod slavit desáté výročí. 

V roce 2010 LUVO svůj sortiment 
doplnila samonabíjecími puškami typu 
AR, pro které zavedla označení LA, což 
je zkratka vzniklá ze slov LUVO Arms. 
(I tak se o této firmě někdy píše; do-
konce se dá setkat s označením LUVO 
Firearms.)

První byla LA-15, rozměrově odpo-
vídající americké karabině M4, kte-
rou jsme představili v číslech 5/2011 
a 12/2014. Do nabídky pak postupně 
přibyly rozměrově odlišné verze LA-10 
a LA-11, díky čemuž LUVO pokrývá im-

Nové „pístovky“ LA mají 
mít precizi minimálně 
stejnou jako „plynovky“.




