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Společnost CB Servis Centrum nám zapůjčila k testu samonabíjecí pušku 
Desert Tech MDRX v ráži 223 Remington. Výrobce užívá označení ráže 223 Wylde:
má tak na mysli stále rozšířenější kompromisní komoru – resp. přechodový kužel 
vývrtu – umožňující přesnou a bezpečnou střelbu náboji 223 Remington 
i 5,56x45 mm NATO.

Desert Tech MDRX 223 Wylde

Text a foto Marek BAKO

vystupuje v marketingových materiálech 
Desert Tech. S jejich puškami SRS a HTI 
už má pozitivní zkušenosti i  Armáda 
České republiky.

Kompaktní modelová řada MDR se 
objevila na trhu v roce 2014 v ráži 308 Win. 
MDRX je její evoluce z roku 2019, postup-
ně vylepšovaná a nyní nabízená pro čtyři 
různé ráže se dvěma délkami hlavní.

Konstrukce
Zkratka MDRX znamená Micro Dyna-

mic Rifle eXtreme. Název poukazuje na 
malé rozměry zbraně koncepce bullpup, 
které však nebrání jejímu intenzivní-
mu používání v nejtěžších podmínkách. 
Okruh příznivců i odpůrců tohoto kon-
strukčního uspořádání je široký, ale ani 
armády se bullpupům nevyhýbají – při-
pomeňme si notoricky známé pušky 
AUG, SA80 (L85), FAMAS nebo izraelský 
Tavor… 

Desert Tech MDRX však přináší do 
této rodiny v  podstatě podobných pu-
šek mnohá neotřelá řešení a vylepšení. 
Jádrem samonabíjecího mechanismu 
zbraně je systém s odběrem povýstře-
lových plynů kanálkem přes regulátor 

Firma vznikla v roce 2007 jako De-
sert Tactical Arms a  v  roce 2013 
byla přejmenována na Desert Tech. 

Od začátku sídlí ve městě West Valey 
v  americkém státě Utah. Zajímavé je, 
že společnost vlastní rodina Kingsto-
nů, jinak zakladatelů mormonské církve 
Pozdějšího dne Kristova. Firemní motto 

Test

Geco Action Extreme 9 mm Luger

zní tak trochu v  souladu: Tommorowʼs 
Weapons, tedy zbraně zítřka. 

Společnost vyrábí tři řady pušek: SRS, 
HTI a MDRX, všechny koncepce bullpup. 
CEO společnosti Nicolas Young (synovec 
Paula Eldena Kingstona) si získal v minu-
lém roce přízeň Donalda Trumpa juniora, 
syna bývalého prezidenta, a  ten občas 

Puška rozebraná na čištění

Desert Tech MDRX 223 Wylde 
s nasazeným tlumičem hluku 
výstřelu Ase Utra 
a kolimátorem Aimpoint


