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Už několikrát jsme se vyjádřili v tom smyslu, že americké zbrojovky nestíhají plnit 
objednávky z civilního sektoru. Týká se to prakticky všech typů zbraní – především 
těch potenciálně obranných – a drtivé většiny značek. I v této situaci se však firmy 
snaží zájem zákazníků ještě oživit uváděním novinek. Nejspíš z kapacitních důvodů 
jsou to ale skoro všechno novinky v uvozovkách, tedy oprášené nebo mírně 
modifikované modely – a někdy ani to. Uvádíme zde příklady.

Novinky 
a novinky

Přemysl LIŠKA

to pravda, ale žádný důvod k přehnané‑
mu obdivu zde nevidíme a  o  nějakém 
úžasu nemůže být ani řeč. To se týká celé 
zmíněné skupiny zbraní, zatím v počtu 
tří. Jsou to prostě plastové subkompakty 
s  úderníkovým mechanismem a  vyšší 
palebnou kapacitou, které jsou o něco 
plošší. 

Ve Střelecké revui č. 10 a 11 z roku 2015 
jsme uvedli dvojdílný článek o obranných 
subkompaktech ráže 9 mm Luger těch 
typů, které tehdy patřily k nejprodáva‑
nějším. Přestože nejstarší z nich byly už 
z  roku 1995, všechny měly polymerový 
rám a velká většina z nich i úderníkový 
mechanismus, tj. bez kohoutu. V  čísle 
10 jsme se věnovali plochým zbraním 
s  přibližně jednořadým zásobníkem, 
v č. 11 to byly velkokapacitní pistole, které 
se vyráběly výhradně se zásobníkem 
dvojřadým nebo spíš více než jedno-
řadým.

Pistole téže třídy mají pochopitelně 
velmi podobné parametry. U  jednořa‑
dých se dá odvodit střední délka hlavně 
78 mm, celková délka 147 mm, výška 
109 mm, střední šířka 24 mm a  hmot‑

současně (máme o něm samostatný člá‑
nek) – a oba je předběhla chorvatská pis‑
tole Springfield Hellcat/HS Produkt H11, 
která přišla reálně na trh v loňském roce, 
a to i u nás. Psali jsme o ní v č. 12/2019. 

Zbrojovka Smith & Wesson prohlásila, 
že M&P Shield Plus je nejkomfortněj-
ší vysokokapacitní mikrokompakt pro 
skryté nošení, jaký kdy nabídla. Třeba je 

Nové zbraně

Smith & Wesson M&P Shield Plus
Jestli má některá zbraň skutečně ná‑

rok být nazývána novinkou, pak je to 
pistole Smith & Wesson M&P Shield 
Plus, uvedená s velkým humbukem na 
počátku tohoto roku. Není to ale novinka 
sama o sobě, nýbrž představitelka nové 
podskupiny zbraní, do které patří rovněž 
Ruger Max‑9, model uvedený prakticky 

Smith & Wesson M&P Shield Plus ráže 9 mm Luger

Velkokapacitní zásobník Shield Plus

Závěr pistole Shield Plus od S&W Peformance Center má dvě řady odlehčovacích otvorů 
a v tomto případě mířidla se světlovodnými vlákny


