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Historii společnosti a posléze už jen značky Thompson/Center jsme se věnovali 
ve Střelecké revui číslo 4/2017. Od té doby se ovšem leccos změnilo, anebo záhy změní: 
Značka Thompson/Center je dnes na prodej a v době, kdy vyjde tento článek, ji možná 
už někdo koupil.

Thompson/Center je na prodej

lev

s pojištěním, ale jisté je, že hospodaření 
T/C bylo nadále zatíženo dluhy.

Na přelomu let 2005 a 2006 společ-
nost, která měla roční obrat 30 milionů 
dolarů, koupil její marketingový ředitel 
Gregg Ritz. Ve svých 34 letech tento 
dynamický, zdravě agresivní, nadšený 

Firma Thompson/Center Arms Co. 
vznikla v roce 1967 jako divize nástro-
jářské společnosti K. W. Thompson 

Tool Co., Inc., se sídlem v Rochesteru ve 

Vlajková loď mezi kulovnicemi Thompson/
Center je Venture II

Do jiných rukou
Duší vývoje a pravděpodobně i výroby 

zbraní T/C byl Warren Center. Ten sice 
ve svých 71 letech v  roce 1986 odešel 
na odpočinek, ale v té době Thompson/
Center Arms byla stabilní a zřejmě per-
spektivní firma, která měla své speci-
fické portfolio a svoje zákazníky. Nabí-
zela předovky a jednoranové sportovní/
lovecké pistole Contender a  Encore. 
Pozitivní vývoj byl v roce 1997 přerušen 
ničivým požárem výrobních objektů 
v Rochesteru. Výroba byla na nějakou 
dobu úplně zastavena a trvalo déle než 
dva roky, než byly postaveny čtyři nové 
haly a objem produkce se vrátil na bý-
valou úroveň. Nevíme přesně, jak to bylo 

Compass představuje ekonomickou řadu kulovnic T/C

státě New Hampshire. V minulosti byla 
známá především svými jednoranovými 
pistolemi Contender, posléze pistolemi 
Encore a samozřejmě předovkami. Pře-
devším moderními předovkami, které 
se sice nabíjejí zepředu, ale s těmi histo-
rickými mnoho společného nemají. Cíl 
je jasný – zlepšit užitné vlastnosti této 
kategorie zbraní.

Společnost Thompson/Center ale pů-
vodně byla založena k tomu, aby vyrá-
běla jednoranovou zezadu nabíjenou 
pistoli Contender se sklopnou hlavní, 
kterou zkonstruoval Warren Center 
(1915–2004). Zbraň se začala vyrábět 
v  roce 1967. V  roce 1970 Center začal 
vyrábět předovku Hawken a předovky 
zůstaly v sortimentu dodnes, byť zmo-
dernizované skoro k nepoznání. 

lovec a střelec, totiž pojal úmysl zkon-
struovat loveckou opakovací kulovnici. 
Koupil si k  tomu firmu na předovky 
a pistole. Jeho nová zbraň s řadou vy-
chytávek se jmenovala Icon a byla světu  


