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MODERNÍ ZBRANĚ

P
řitom je zcela evidentní, že jed-
nou z nejoblíbenějších komodit 
tureckých výrobců zbraní jsou 
brokovnice, dalo by se říci bro-
kovnice na všechny způsoby. 

Tedy nejen klasické jedno- i vícehlavňo-
vé zbraně lovecké a zbraně sportovní, 
ale také brokovnice tzv. „praktické“ (ro-
zumí se pro praktickou střelbu), zbraně 
taktické, služební, bojové, obranné atd. 
Zajímavými a přímo svébytnými komo-
ditami brokovnic jsou pumpy a broko-
vé automaty. Ty si jednak uchovávají 
vzhled klasických brokovnic (například 
spousta modelů Akkar, Derya, Hatsan, 
Huglu či Torun), v podstatně větším 
počtu ale také vycházejí ze základního 
designu pušek AR-15/M16. Sporadicky 
se objevují také zbraně designu odlišné-
ho a podstatně modernějšího.

Jak se ukazuje například na každoroční výstavě IWA 
v Norimberku, v posledních letech neustále přibývá tureckých 
výrobců zbraní. Svědčí to nejen o tom, že výroba zbraní  
je lukrativní i v Turecku, ale i o tom, že kvalita tureckých  
výrobků už vzrostla na patřičnou úroveň. 

Bojové 
brokovnice
UZKON
ING. JIŘÍ FENCL + RED

�� Uzkon vyrábí i víceméně konzervativně 
vyhlížející brokovnice 

�� Brokovnice XP8 prodávaná pod 
značkou obchodního řetězce Hunt 
Group. V produkci firmy Uzkon je to 
celkem konvenční zbraň.

ných variantách: Uzkon Arms, Uzkon 
International (Arms) nebo Uzkon Arms 
& Defense Ltd. Nejpravděpodobnější, 
alespoň v angličtině, je poslední z nich. 
Na svých stránkách firma uvádí, že má 
40 zaměstnanců, kapacitu na výrobu 
3500–4000 dlouhých zbraní měsíčně 
a roční tržby 6 milionů dolarů. Také se 
tam dočteme, že firma klade velký důraz 
na kvalitu. Může to být pravda, protože 
závažnějších, objektivně podložených 
stížností jsme mnoho nezaregistrovali.  

Informacemi o minulosti firmy nemů-
žeme sloužit. Na veletrhu IWA a jiných 
podobných akcích se prezentuje teprve 
od roku 2013, ale není vyloučeno, že 
vznikla reorganizací nebo odštěpením 
od nějakého staršího podniku. V Tu-
recku je to na denním pořádku a kromě 
několika trvalek – tradičních značek – se 
stále objevují nové a nové, zatímco jiné 
naopak zanikají.

Nahlédnutím do internetového ka-
talogu firmy Uzkon zjistíme, že nabízí 
prakticky všechny konstrukční typy bro-
kových zbraní ve všech běžných rážích: 
zlamovací jednušky, kozlice a dvojky, 
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Uzkon

Naše vědomosti o turecké firmě 
Uzkon (www.uzkon.com.tr) se sídlem 
v Selcuklu Konya nejsou nijak bohaté, 
dokonce ani přesně neznáme její ofi- 
ciální název. Sama firma jej uvádí v růz-
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