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pozitivní vliv i na cenu zbraní 
Taurus na pultech našich pro
dejců. Nabídka zbraní značky 
Taurus je v poslední době velmi 
stabilní a novinky se objevují 
jen zřídka. Nebo se halasně 
neinformuje o každém novém 
barevném provedení. Tím se 
Taurus liší například od firmy 

Ruger, která inovuje jako na běží
cím páse a obsáhle o tom informuje. 

Každý to prostě dělá po svém a Taurus 
má nabídku i tak velmi širokou.

První plasťák
Pokud někdo chtěl být na trhu brán 

vážně jako velký hráč, musel v průbě
hu 90. let minulého století mít ve svém 
portfoliu pistole s plastovým rámem. 
Jestli se Glockům na začátku 80. let 
mnozí smáli, tak v 90. letech je museli 
začít kopírovat a snažit se přitom ne
narazit na patentová práva této firmy, 
která si tehdy ještě ne tak starý Gaston 
Glock tvrdě hlídal. Firma si je ostatně 
hlídá dodnes.

nové zbraně

Z
brojovka Taurus je široce roz
kročena od Ameriky Severní 
po Ameriku Jižní, ačkoli, jak 
se zdá, většina jejích výrobků 
vzniká stále v Brazílii. S no

vým majitelem se postupně zlepši
la dostupnost zbraní této značky na 
českém trhu. Dřív to bylo složité, ale 
v poslední době firma Proarms naku
puje přímo, což má mimo jiné velmi 
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Představovat čtenářům Střelecké revue 
brazilsko-americkou zbrojovku Taurus 
(Forjas Taurus) asi není příliš třeba. 
Psali jsme o ní při mnoha příležitostech. 
Firma se dnes postupně vzpamatovává 
z podivného ekonomického a morálního 
kolapsu, k němuž tam došlo v letech 
2013–2014 a který skončil převzetím 
perspektivního podniku skupinou CBS, 
jíž mimochodem patří i česká jednička 
na poli výroby nábojů Sellier & Bellot. 
Taurus je tak s námi v Čechách a na 
Moravě tak trochu ekonomicky spřízněn. 
Ačkoli sídlí za oceánem.

�� Millennium PT111 G2 je na 
první pohled pěkná moderní 
pistole, ne nepodobná pistolím 
Glock
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