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Společnost Standard Manufacturing není tuctová firma, která by například vyráběla  
glocky bez loga firmy Glock nebo devatenáctsetjedenáctky. Je to docela jistě společ-
nost, která umí vyrobit zbraně, jimiž by se jiné firmy ani nezabývaly, a zřejmě je umí pro-
dat alespoň v takovém množství, aby mohla vyvinout další netradiční konstrukce. 
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Standard Manufacturing však není 
na poli výroby zbraní žádný obr. 
Za rok 2019, ze kterého máme 

nejnovější údaje, vyrobila ve svém zá-
vodu v  New Britain v  Connecticutu 
4409 pistolí, z  nichž 3786 bylo ráže 
.22 a  zbývajících 623 v  ráži .50, kam 
se v  přehledech ATF počítají i  pěta-
čtyřicítky. Dále vyrobila 218 revolverů 
ve stejné kategorii. Pušek za rok 2019 
vyrobila 600 a k tomu 1337 brokovnic. 
Vedle vlastní výroby tato společnost 
čile obchoduje s výrobky jiných značek. 

Velkou část zajímavých zbraní z ne-
tradiční nabídky Standard Manufactu-
ring jsme představili ve Střelecké revui 
číslo 6/2019, ale loni na podzim firma 
představila další novinku v  podobě 
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Zajímavosti

minirevolveru Switch Gun. Jde o malý 
jednočinný revolver  ráže 22 Magnum 
(22 Winchester Magnum Rimfire) s uza-
vřeným rámem a s válcem na pět nábojů. 
Na první pohled vypadá jako pepřenka 
bez hlavně, ale je to jinak. Krátká hlaveň 
délky 22,3 mm je z  větší části ukryta 
v nerezovém rámu a vidět je pouze malý 
kousek. Na jejím ústí jsou (někdy) čtyři 
zářezy nebo obvodové důlky pro klíč, aby 
se dala vyšroubovat. 

Revolver se vybíjí a nabíjí s vyjmutým 
válcem. K  tomu je zapotřebí stáhnout 
trochu dolů třmen pod hlavní a vytáh-
nout i  s  ním dopředu osu válce. Válec 
může být jak klasický kulatý, tak pěti-
úhelníkový, existují snímky obou variant. 
Opracování válce s  rovnými plochami 
zřejmě trochu snižuje hmotnost, což je 
důležité pro reklamu. Dokonce i  horní 
strana rámu je profrézovaná, snad za 
stejným účelem. Hlaveň, rám i válec se 
třískově obrábějí z nerezu na CNC stroji. 

Chybí zde obvyklá rukojeť. Switch Gun 
má rukojeť polymerovou, plné velikosti, 
dutou a  především sklopnou. Posunu-
tím západky vzadu na rámu dopředu 
je možno rukojeť sklopit a  schovat do 
ní část zbraně včetně spouště, takže se 
sklopenou rukojetí si nevystřelíte. 

Složená zbraň je dlouhá jen 95 mm 
a  v  kapse je menší než dnešní chytré 
mobily. Pokud ji chcete aktivovat, stačí 

na levé straně rukojeti stisknout tlačítko, 
zbraň se z rukojeti vymrští a automaticky 
spolehlivě fixuje v nové poloze. Zároveň 
se odkryje spoušť v  dolním výstupku 
rámu. V souladu s firmou Standard Ma-
nufacturing odborní publicisté tvrdí, že 
v tomto okamžiku můžete rovnou vystře-

lit až pět ran. Je to téměř pravda. Všichni 
totiž zapomínají na maličkost, že před  
každým výstřelem – i před tím prvním – 
se musí ručně natáhnout kohout. Ruko-
jeť se pravděpodobně dá sklopit jenom 
se spuštěným kohoutem. 

Úchop vyklopené rukojeti samozřejmě 
není úplně pohodlný, zbraň také nemá 

Pětiranový revolver Switch Gun ráže 22 Magnum měří složený jen 95 mm. K vyklopení zbraně z rukojeti je třeba posunout šoupátko na levé 
straně rukojeti a zbytek revolveru se vymrští nahoru.

Ke sklopení rukojeti  
se posune západka 
za kohoutem směrem 
ke kohoutu

Třmen pod hlavní s oboustrannými hmat-
níky se stáhne trochu dolů a vyjme se 
i s osou válce. Válec se vyjme pro nabíjení 
a vybíjení. 




