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Uzkon AS 46
 MGR. JAN TETŘEV

Na turecké brokovnice jsme si tak nějak zvykli.  
Už to nejsou nepoužitelné šmejdy jako před pár lety, 
ale přesvědčily nás, že je musíme brát na vědomí. 
Ostatně Turci už dodávají slušné brokovnice pro 
řadu věhlasných značek. Turci se brokovnice naučili 
a vytírají nám s nimi zrak. My je kupujeme. Jsou levné 
a v ucházející kvalitě, která se spíš zlepšuje.

J
ednu z u nás nejznámějších 
značek mezi tureckými bro-
kovnicemi představuje firma 
Uzkon, jejíž samonabíjecí 
model ZK-18 jsme představili 

ve Střelecké revui č. 6/2016. Značka 
Uzkon se vyšvihla na piedestal zájmu 
českých zákazníků nikoli proto, že by 
byla nějak extrémně kvalitní a lepší 
než ostatní „turci“, kteří nabízejí v pod-
statě totéž, ale díky tomu, že navázala 

nepochybně oboustranně výhodnou 
spolupráci s českou obchodní firmou 
Zelený sport. Tato firma dováží velké 
množství zbraní, které jsou zajímavé 
pro sportovní střelce, pro lidi, kteří 
chtějí bránit svůj dům a v neposled-
ní řadě také pro sběratele. Zelený 
sport v zásadě vynechává segment 
konvenčních loveckých zbraní, kde 
zase dominují firmy jiné, a se svým 
sortimentem drží velmi významnou 
část trhu.

Zelený sport dováží Uzkony, které 
jsou zajímavé pro sportovní střelce 
a pro všechny, kdo chtějí mít doma 
něco na sebeobranu. Protože jsou 
levné (ty nejlevnější jsou na pultě i za 
4500 Kč a standard kolem 6000 Kč) 
a na druhé straně je zde evidentně 
k dispozici slušná kvalita, Uzkony se 
u nás uchytily. Ostatně Martin Rudolf 
mladší ze Zeleného sportu nám před 
časem říkal, že tyhle brokovnice se 
nakupují i na některé střelnice, kde 
se pořádají zážitkové střelby a zbraně 
tam bez problémů vydrží desetitisíce 
výstřelů. Uzkonů se u nás prostě pro-
dávají mraky a myslíme si, že dnes 
jde o nejprodávanější brokovnice na 
našem trhu. Všude, kam do prodejny 
zbraní přijdeme, tam jsou k mání 
a prodejci hlásí, že „tohle se velmi 
dobře prodává“. 

TEST

�� Broková pumpa Uzkon AS 46 s desetiranovým 
zásobníkem skutečně vypadá atraktivně

Jisté je, že se dobře prodává zbo-
ží, které má atraktivní design. To je 
u Uzkonů pravidlem, protože tyto 
zbraně vycházejí z designu americ-
kých bojových brokovnic a své určení 
k obraně (útoku) nebo dynamickým 
sportovním disciplínám prostě ne-
zapřou. 

Na jeden atraktivně vyhlížející kou-
sek z líhně firmy Uzkon jsme narazili 
v prodejně firmy Zbraně Liberec. Jed-
ná se o opakovací brokovnici – pumpu 
Uzkon AS 46.

Když se na zbraň, kterou jsme nalezli 
v regálech hned v několika exemplá-
řích, podívá úplný laik, většinou ji po-
važuje za samopal. Tenhle Uzkon se 
totiž vyznačuje mohutným zahnutým 
zásobníkem, zvaným mezi střelci rohlík. 
Jak řekl jeden kamarád, který si zbraň 
prohlížel, je to jako od kalacha. Není to 
ovšem zásobník od Kalašnikova a není 
to ani zásobník od jiné dávkou střílející 
zbraně, nýbrž desetiranový zásobník 
na brokové náboje ráže 12x76, jimiž se 
tahle zbraň krmí. 

Turci ji na svých stránkách prezen-
tují s pětiranovým zásobníkem nebo 
i bez zásobníku, a když se na ni podí-
váte, není to zdaleka taková paráda, 
jako v případě zásobníku desetirano-
vého. Velký rohlík prostě dělá svoje 
a činí z této zbraně zbraň na první 
pohled atraktivní. Ovšem jak pro koho.  
On ten dlouhý zásobník (krátký na pět 
nábojů lze taky koupit) může někomu 
u pumpy překážet.

Jak nám řekl majitel Zbraní Libe-
rec Aleš Chudoba, mechanismus této 
zbraně je vyroben z oceli 4140. Hla-
veň o délce 35 cm je ocelová a tvrdě 


