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Občas se na trhu objeví 
zbraně, které vypadají, 
jako že by mohly střílet 
spíš laserové paprsky než 
konvenční střelivo. U některých 
je netradiční vzhled jedinou 
změnou, jiné přinášejí výrazná 
vylepšení. Brokovnice UTS-15 
turecko -americké firmy UTAS 
také vypadá, jako by vypadla 
ze Star Treku. V jejím případě 
ale nejde jen o kosmetické 
vylepšení.

P
říběh UTS-15 (Urban Tacti-
cal Shotgun, 15 ran) začíná 
v roce 2006, kdy se americká 
zbrojovka Smith & Wesson 
rozhodla rozšířit své portfolio 
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brokovnic o něco nového a netradič-
ního. Firma S&W tehdy nevyráběla 
brokovnice sama; místo toho jen dá-
vala své značky na zbraně, které pro ni 
vyráběla v Turecku firma UTAS Maki-
ne. Zadání bylo jednoduché: vymyslete 
dokonalou policejní brokovnici. Musí 
být pumpovací, ráže 12, kratší než 30 
palců, a aspoň na 13 nábojů. 

Vývoj probíhal v Turecku a vedl jej 
známý americký konstruktér zbraní 
Ted Hatfield. Jako základní vzor si vy-
bral jihoafrickou brokovnici Neostead 
2000 a UTAS koupila její patenty a pro-
totypy. Po zhodnocení zbraně se však 
Hatfield rozhodl zachovat jen systém 
bullpup a dvojitý trubkový zásobník 
(správně nábojová schránka) uložený 
nad hlavní a zbytek vymyslet sám. 

V roce 2008 se firma Smith & Wesson 
z projektu stáhla a zbrojovka UTAS Ma-
kine v něm pokračovala na vlastní pěst. 
V roce 2012 byla zbraň konečně hotova 
a předvedena na výstavě iWA v Norim-
berku. Zbraň ale nebyla přijata příliš 
pozitivně, uživatelé jí vyčítali zejména 
nízkou spolehlivost – někteří mluvili až 
o třech zádržkách na 15 výstřelů. Proto 
UTAS zbraň překonstruovala a o rok 
později uvedla znovu, spolu s něko-
lika dalšími vylepšeními. Zbrojovka 
také přesunula výrobu: první verze se 
vyráběla v Turecku, překonstruovaná 
verze se ale vyrábí v USA, v Des Plaines 
poblíž Chicaga.

Konstrukce
UTS-15 je opakovací brokovnice ovlá-

daná pohybem předpažbí, stavěná na 
principu bullpup, tedy se závěrem ulo-
ženým v pažbě. Hlaveň o délce 470 mm 
má chromovaný vývrt a je zakonče-
na závitem pro výměnná zahrdlení aj. 
UTAS pro zbraň vyrábí tři výměnné 
nástavce: klasické nezahrdlené zakon-
čení, taktický nástavec s tlumičem 

�� UTS-15 s pískovou povrchovou úpravou.  
Ve vodicí trubce předpažbí je umístěna svítilna 
a laserový zaměřovač. 

�� Kvůli umístění hlavně pod zásobníky je převrácený také podávací mechanismus. Náboj ze zásobníku 
sklouzne na nabíjecí rampu, kde jej vidlicová páka přidrží až do nabití. Systém není závislý na gravitaci, 
zbraň funguje i otočená vzhůru nohama. Páčka nahoře zbraně slouží k přepínání zásobníků. Na kterou 
stranu přepnete, ten zásobník je zablokovaný. V poloze uprostřed zbraň nabíjí střídavě z obou zásobníků.


