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Na turecké brokovnice jsme si už zvykli. Vyrábějí a prodávají se pod mnoha 
značkami. Pro každou značku je důležité, aby měla v zemi, kam exportuje, šikovného 
partnera. Značce Uzkon se to v České republice povedlo skutečně dokonale, 
protože své brokovnice Čechům a Moravanům dodává prostřednictvím Zeleného 
sportu a jeho sítě obchodníků.

Turci kromě svých vlastních značek 
už dlouho dodávají brokovnice 
slušné kvality pro řadu věhlasných 
evropských i  amerických značek 

a leckdy o tom ani nevíme, ale kupujeme 
je. Jsou to levnější zbraně v  ucházející 
kvalitě, která se stále spíš zlepšuje s tím, 
jak tamní personál získává zkušenosti, 
a s modernizací výrobních zařízení.

Významný argument, který rozhoduje 
při nákupu brokovnice, je nepochybně její 
cena. Zvlášť tehdy, když si chcete koupit 
zbraň, kterou hodláte jen občas provětrat 
na střelnici, ale primárně je určena k obra-
ně obydlí a rodiny. Tak nějak pro Strýčka 
Příhodu, anebo kdyby se naplnily chmur-

né předtuchy a předpovědi. Svět se mění 
k  horšímu a  ne všichni chtějí čekat se 
založenýma rukama, až si pro ně přijdou. 
Když tedy hodláte jako táta nebo máma 
od rodiny zakoupit obrannou brokovnici, 
která nemusí nutně vydržet desetitisíce 
ran, můžete sestoupit i do nižších ceno-
vých hladin, kde se pohybují právě Turci. 
Ovšem jak se traduje mezi střelci, řada 
tureckých brokovnic vydržela daleko víc, 
než od nich pesimisté očekávali.

Co se týká značky Uzkon, jsme si dnes 
téměř jisti, že tato firma sama brokovnice 
nevyrábí, ale nechává je dělat pod svojí 
značkou u nějaké jiné turecké firmy, která 
garantuje slušnou kvalitu a sama zůstá-

vá v pozadí. Není na tom nic špatného. 
Dělá to tak řada ctihodných evropských 
a amerických značek, nevyjímaje našeho 
největšího hráče na trhu. Uzkon nikde 
neprezentuje ani tradici, ani nějaký svůj 
výrobní závod. Přitom je jasné, že jeho 
zbraně se někde musí efektivně vyrábět 
na moderním zařízení. Tím se dosahuje 
příznivé ceny Uzkonů. Ty nejlevnější jsou 
na pultě i za 4500 Kč a standard obran-
ných brokovnic leží nad 6000 Kč.

Ve Střelecké revui jsme se zbraním 
značky Uzkon už několikrát věnovali. Pře-
mysl Liška mladší představil v č. 6/2016 
samonabíjecí model ZK-18 a v č. 12 téhož 
ročníku byla představena pumpa AS-46.

Všichni víme, že v sektoru sebeobran-
ných zbraní se dobře prodává zboží, 
které má agresivní design. To je u Uzkonů 
pravidlo, protože tyto zbraně vycházejí 
z designu amerických a  italských bojo-
vých či služebních brokovnic a své určení 
k  obraně (útoku) nebo k  dynamickým 
sportovním disciplínám prostě nezapřou. 

Ke standardním zbraním značky Uzkon, 
které se dobře prodávají, nepochybně 
patří opakovací brokovnice – pumpa 
AS-16. Je to už tradiční model, který 
naleznete v mnoha prodejnách. My jsme 
na několik exemplářů narazili před časem 
u  Aleše Chudoby ve Zbraních Liberec. 
Všechny měly ráži 12x76 a všechny byly 
v barvě černé, ačkoli podle katalogu firmy 

MODERNÍ ZBRANĚ

UZKON AS-16

Uzkon AS-16 vypadá atraktivně

Zbavit tuto zbraň hlaviště pažby je otázka chvilky




