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moderní zbraně

nejen v uSA. V průběhu let neustále 
potvrzuje pověst výrobce spolehlivých 
a precizně fungujících zbraní pro civil-
ní i vojenské účely. Výrobní závod je 
umístěn ve vnitrozemí, takže nedáv-
né živelné pohromy, které Japonsko 
postihly, Howa přežila bez větších 
následků. 

existuje několik základních poža-
davků, které musí splňovat moderní 
lovecká či sportovní kulovnice. Zá-
kladem každé palné zbraně je 

možnost na vlastní kůži se přesvěd-
čit o kvalitě a účinnosti používaných 
zbraní.

Počátky zbrojní výroby v Japonsku 
jsou spojeny s doposud technologicky 
nepřekonaným uměním výroby chlad-
ných zbraní od samurajských bojov-
níků až po neslavně známou výzbroj 
císařské armády, která byla nasazena 
v obou světových válkách. Po konci 
druhé světové války a faktické demi-
litarizaci tamního průmyslu většina 
zbrojovek díky své tradici a technické 
vyspělosti úspěšně přešla na civilní 
strojírenskou výrobu. Obrovský ná-
růst poptávky po kvalitních a cenově 
dostupných výrobcích způsobil rozvoj 
tamního hospodářství a Japonsko se 
brzy zařadilo mezi nejsilnější ekono-
miky světa.

Jedním z příkladů úspěšného pře-
chodu na civilní zbrojní produkci je 
zbrojovka Howa, která svůj 
název převzala od stejno-
jmenného ostrova v Již-
ním Pacifiku. Díky vlastní 
výrobě prvotřídní oceli se 
původně zaměřovala na vý-
robu součástek pro veškerý 
průmysl. Z důvodu mimořádné 
kvality a přesnosti hlavní kovaných 
zastudena se Howa stala dodavatelem 
mnoha významných výrobců zbraní 
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ze zeMě
saMurajů Japonsko, známé jako země 

vycházejícího slunce, se 
stalo zejména v poválečné 
historii místem, kde 
veškerá produkce, nejen 
strojírenského průmyslu, 
znamená absolutní špičku 
daného odvětví. Výrobky se 
značkou Made in Japan jsou 
synonymem užití nejlepších 
materiálů a dokonalého 
zpracování za pomoci 
nejmodernějších technologií.

V 
této zemi, která je kolébkou 
většiny bojových umění, má 
obrovskou tradici i zbrojní 
výroba. každý, kdo se histo-
ricky ocitl v bojovém konflik-

tu s obyvateli tohoto souostroví, měl 

�� Závěr s vytahovačem 
a odpruženým vyhazovačem

�� Odnímatelné zásobníky na 5 a 10 nábojů
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