
A rsenal, řekl jsem si při tom po-
hledu, to je přece bulharská fir-
ma. Hm. Nicméně na páteční 

odpoled ní tiskovou konferenci jsem pro 
jistotu přece jen zašel. Asi za to mohla 
právě ne tak úplně šťastná kombinace 
povědomého názvu firmy se svéráznou 
estetikou jejích produktů, ale účast evi-
dentně nebyla tak hojná, jak organizá-
toři očekávali. I tak se začalo ve velkém 
stylu – a já najednou překvapeně zjistil, 
že nejde o Bulhary a že pistole Strike 
One je z konstrukčního hlediska jedna 
z nejzajímavějších novinek posledních let. 

ITALSKO-RUSKÁ FIRMA
Nejprve o firmě Arsenal Firearms, 

která si veletrh IWA 2012 vybrala pro 

niká: v roce 2004 (uvádí se ale i 2005) 
založil firmu Miniature Arsenal, která 
podle všeho s úspěchem vyrábí věrné 
miniaturní verze nejrůznějších palných 
zbraní, historických i zcela moderních. 

Tihle dva zbraňoví nadšenci se před 
pár lety setkali na jedné výstavě a padli 
si do noty. Výsledkem je založení kon-
sorcia Arsenal Firearms Group. Údajně 
se začalo formovat již v roce 2010, 
avšak oficiálně vzniklo a svou činnost 
zahájilo v průběhu roku 2011. Pro nás je 
zajímavé, že významnou roli v tom prý 
sehrála Strešinského manželka, která 
pochází z Česka. Přímo v Norimberku 
jsme zjistili, že je to sympatická dáma, 
díky níž je její muž schopen prohodit pár 
slov česky.
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David PAZDERA, foto výrobce, Přemysl LIŠKA a autor

svou celosvětovou premiéru. Výkonným 
ředitelem je Nicola Bandini, který léta 
působil jako odborný novinář a dobře ví, 
jak velkou roli v propagaci hraje dobrý 
příběh. A tak první katalog nové společ-
nosti uvozuje citát z artušovské legendy 
o novém rytíři na hradě Camelot, který 
rozbil na padrť vše, co se považovalo za 
správné, a obrátil svět vzhůru nohama. 
Načež se dozvíme, a teď hodně zestruč-
ňujeme, že N. Bandini má za sebou 30 
let nejen zbraňového spisování, ale také 
konstruování. Bohužel bez podrobností. 

Jeho obchodním partnerem v pro-
jektu Arsenal Firearms je ruský sběratel 
historických zbraní a zbroje Dimitrij 
Strešinskij, který se své vášni věnuje 
také tři dekády. Strešinskij navíc pod-

Prezentaci nešlo přehlédnout: hned u vchodu do norimberského veletržního centra 
letos návštěvníky výstavy IWA vítaly dva bombastické plakáty anoncující zbraně firmy 
Arsenal Firearms. Na jednom byla bizarní dvouhlavňová variace na Browningův model 
1911, na druhém služební pistole s polymerovým tělem a se zvláštně stupňovaným 
závěrem, na němž se skvěl nápis STRIKE ONE. Dole pod tím stálo slovo Change. 
Změna. 

Italsko-ruská pistole
        Strike One
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