
44  |  www.streleckarevue.cz  |  květen 2015

�� Fostech Origin 12

nové zbraně

Fostech Origin 12
FosTecH Outdoor LLC je malá rodin-

ná firma se sídlem v Seymouru (India-
na), jejíž tváří je Judd Foster. Dosud 
se zabývala především výrobou origi-
nálních ramenních opěrek pro kulové 
i brokové zbraně odvozené od AK-47 
nebo pro malorážky Ruger 10/22 a také 
polymerových zásobníků a dalšího 
víceméně ladičského příslušenství pro 
tyto zbraně. Na Shot Show 2013 však 
celkem překvapivě představila od-
borné veřejnosti vlastní „taktickou“ 
brokovnici ráže 12, která prý vychází 
z konstrukce AK-47 a Foster ji nazval 
Origin 12. K její produkci byla založena 
sesterská firma FosTecH Arms.   

Od první prezentace zbraně na Shot 
Show však musely uplynout téměř dva 

roky dalších vývojových prací, 
než se Origin 12 dostala do 

a Six 12
-pm-

Takzvané taktické brokovnice 
včetně podvěsných zbraní 
pro útočné pušky jsou pořád 
vděčným objektem pro 
uplatnění umu a nových 
nápadů konstruktérů. 

Ale bez ohledu na všech-
ny uvedené skutečnosti 

můžeme konstatovat, že Origin 
12 je zajímavá zbraň. mimochodem: 
střílí v samonabíjecím režimu, ale 
firma má k dispozici a předvádí také 
plně automatickou verzi. Obě se do-
dávají v krátkém provedení s hlavní 
délky 248 mm nebo 267 mm, anebo 
s 18,5palcovou (470mm) hlavní. Za 

Foster jako největší výhodu své kon-
strukce uvádí nízkou hmotnost, které 
prý dosáhl promyšlenou konstrukcí 
se zcela novým, originálním rámem 
(pouzdrem závěru), který je maximálně 
odlehčený. přesné technické parame-
try se nám nepodařilo dohledat, ale 
celá zbraň bez nábojů prý váží méně 
než osm liber, tedy do 3,6 kg. Saiga 
12 s dlouhou hlavní je asi o 300 gra-
mů těžší. Těžko říct, jestli je ten rozdíl 
skutečně tak podstatný.  

zmínku každopádně stojí zásobníky 
vlastní produkce FosTecH Outdoor. 
mají polymerový plášť i podavač a fir-
ma nabízí jednak zásobníky přímé, 
jednořadé, s kapacitou 5, 8 nebo 10 
nábojů, jednak bubnové na 20 nebo 
na 30 nábojů ráže 12x76. Jako základní 
příslušenství k Origin 12 se dodává 
zásobník pětiranový nebo osmiranový. 

Žádnou velkou podobnost s kalaš-
nikovem na brokovnicích Fostech 
nevidíme, snad jen plynový mecha-
nismus, jehož píst je pevně spojen 
s nosičem závorníku, a vykonává tak 
spolu se závěrem celý dlouhý zákluz 

�� Origin 12 fakticky patří  
do kategorie take ‑down

Samonabíjecí brokovnice  
na bázi útočné pušky přitom 
nejsou žádnou novinkou. 
Ruský koncern Kalašnikov 
(dříve Ižmaš) produkuje 
brokovnice Saiga v různých 
rážích, několik tureckých firem 
zase vyrábí zbraně vycházející 
z AR-15/16. Čtenářům jsme 
už dřív představili futuristické 
koncepce se značkami 
Neostead, UTAS nebo Kel -Tec. 
Ale každou chvíli se objeví 
něco nového.

nějaké definitivní podoby a mohla 
se začít prodávat – tedy pokud už 
prodej skutečně začal. Na firemních 
stránkách se momentálně dočteme, 
že brokovnice jsou vyprodané na rok 
dopředu. Že by je ve skutečnosti bylo 
třeba ještě doladit? Ať už je to jakkoliv, 
zdá se, že malá, spíš puškařská firma si 
asi ukousla příliš velké sousto...

Origin 12




