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a ty mu rakouský patentový úřad v roce 
1996 potvrdil. 

Teď už jen zbývalo najít v  Rakousku 
výrobce. Tvrdí se, že Bubits jednal mimo 
jiné s Gastonem Glockem a také s naší 
Českou zbrojovkou v Uherském Brodě. 
Nakonec se výroby i  placení poplatků 
za použití Bubitsových patentů ujala 
firma s  tehdejším názvem Steyr Man- 
nlicher. První vzorek Bubitsovy pistole 
ovšem vznikl na našem území, protože 
jej vyrobil v  Daskabátu puškař a  ladič 
Antonín Zendl ve spolupráci s  Českou 
zbrojovkou. Bubits někdy v té době také 
odešel ze státní služby a  nastoupil ve 
firmě Steyr jako poradce, ale nikoliv jako 
zaměstnanec.

Podílel se na vzniku prvních pistolí 
Steyr M a Steyr S, které byly uvedeny na 
trh v roce 1999. V tomtéž roce byl Bubits 

Když mluvíme o rakouských pistolích, většinou nám přijde na mysl jméno Glock – 
protože Glock je nejvíc vidět a znají ho všude. Znalejší pak možná napadne značka 
Steyr a případně ještě ISSC s jejími malorážkovými pistolemi. A pak, snad někde  
na konci, by mohlo být jméno Bubits, které však teď zase vyskočilo do popředí.  
Je s ním totiž spojena nová subkompaktní pistole rakouského původu a se všemi 
jmenovanými firmami Bubits za svého života nějak spolupracoval.

Bubix Bro
Mgr. Jan TETŘEV a redakce

V čele dosud neznámé společnosti 
Bubix GmbH se sídlem v Ober-
pullendorfu stojí jako jednatelé 

Walter Hammel, jenž je obchodní ma-
nažer, a  Benjamin Bubits jako osoba, 
která je odpovědná za vývoj, montáž 
a kontrolu kvality nových pistolí. Příjmení 
Bubits nám není neznámé, ale nemáme 
je spojené s  Benjaminem Bubitsem 
narozeným roku 1988, nýbrž s  jeho ot-
cem Wilhelmem, jenž ostatně za novou 
konstrukcí pistole docela jistě stojí. Ben-
jamin Bubits se teď spolu s otcem věnuje 
různým zbrojním projektům.

V roce 2019 se Benjamin spojil s Wal-
terem Hammelem a  společně založili 
firmu Bubix. Proč se v čele společnosti 
neobjevuje jeho podstatně známější 
otec, to nevíme. 

Wilhelm Bubits
se narodil 28. října 1954 v  Lutzmanns-
burgu v  Rakousku. Vztah ke zbraním 
u  něj údajně vybudovali dva strýcové, 
kteří pracovali jako lesníci. Profesí byl 
původně příslušníkem pohraniční strá-
že na maďarské hranici a je jisté, že rád 
střílel do terče. Povolání vykonával 25 
let a znalosti o zbraních si dál rozšiřoval. 
Tak se stalo, že se podílel na zkouškách 
pistolí Glock, které měly být po rakouské 
armádě přijaty do výzbroje celní stráže. 
Jeho kontakty v  oboru se tak rozšířily 
a získal dokonce vedlejší pracovní poměr, 
když v  letech 1994–1996 pracoval jako 
instruktor a  předváděcí střelec firmy 
Glock. V roce 1995 k tomu ještě absolvo-
val střelecký kurz u bývalého příslušníka 
Navy SEAL Chucka Millera. 

Někdy v té době, tedy asi v roce 1995, 
kamarád, jenž obchodoval se zbraněmi, 
navrhl Wilhelmovi, aby svoje myšlenky 
na zlepšení konstrukce palných zbraní 
takříkajíc hodil na papír. Když se do toho 
pustil, zjistil, že dílčí řešení a zlepšení jej 
neuspokojují, a doma v kuchyni se pustil 
do kreslení nové pistole. Ještě v  roce 
1995 podal osm patentových přihlášek, 

také poprvé zmíněn na stránkách Stře-
lecké revue a bylo to právě v souvislosti 
s pistolemi ze Steyru, které to měly v Ra-
kousku jako zemi Glocků poměrně těžké 
a navzdory svým kvalitám žádnou velkou 
díru do světa neudělaly. Na druhou stra-
nu se modifikace těch původních pistolí 
u firmy Steyr Arms vyrábějí dodnes. 

Významným prvkem konstrukce Bu-
bitsovy pistole byl ocelový kontejner ne-
soucí prvky mechanismu (vedení závěru 
i  spoušťové ústrojí). Ten se do zbraně 
dostával nikoliv při výrobě polymerové-
ho rámu, nýbrž byl do rámu vkládán až 
dodatečně při montáži. Mohl být tedy vy-
roben a usazen do zbraně velmi přesně. 

Caracal
Po uvedení pistole Steyr na trh 

nám Wilhelm Bubits na nějaký čas 

Nové zbraně
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Pistole Bubix Bro byla 
představena letos na veletrhu IWA 




