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Na americkém trhu se objevily nové zajímavé glockoidy s kovovým rámem. Jejich pří-
chod nás upozornil na menší firmu Live Free Armory, v jejímž čele stojí Chris Riedeman. 
Je to veterán americké armády, potom policista a samozřejmě sportovní střelec, přede-
vším z pušky. Právě v segmentu pušek začal vyvíjet a vyrábět. V poslední době se však 
jeho aktivity přelily také na pistolový trh.

Mgr. Jan TETŘEV

Začalo to kolem roku 2013. Rie-
deman prý nemohl najít přes-
nou pušku AR-10 ráže 308 Win, 

která by splňovala jeho náročné poža-
davky a současně mu nevybílila peně-
ženku. A tak si začal zbraň svých snů 
za rozumnou cenu stavět sám. Z dílů, 
které nakoupil. Chris postavil AR-10, 
která dokázala při použití terčové 
munice střílet s přesností do 1 MOA. 
Zbraně, která trefovala, si pochopitel-
ně všimli kamarádi, kolegové střelci, 
policisté a vojáci. Začali se ptát, jestli 
se to dá koupit. 

Chris v roce 2014 založil garážovou 
firmu Live Free Armory a  převážně 
z  dodaných dílů, deklarovaných vý-
robci jako made in America, začal sta-
vět zbraně ve stylu AR-10 v Saint Cloud 
na Floridě. Zákazníci si mohli vybrat 
délku hlavně, povrchovou úpravu, 
pažbu, rukojeť, úsťové zařízení… Zbra-
ně byly cenově někde mezi továrně 
vyráběnými puškami z krabice a za-
kázkovými výrobky. Poptávka rostla 
a  on už ji sám nestačil uspokojovat. 
Seznámil se s  leteckým inženýrem 
jménem Colby Santaw. Ten nejprve 
váhal, ale po roce zkušební spolu-
práce bylo jasné, že do toho půjdou 
spolu naplno. V roce 2016 se garážová 
firma stěhovala do objektu s plochou 
185 m2. Pracovalo tady šest lidí a oba 
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Výroba zbraní

zakladatelé společně zaregistrovali 
ochrannou známku Live Free Armo-
ry. Vyrábějí pušky i  americké pisto-
le, všechno na bázi AR-15 a  AR-10. 
Zbraně se prostřednictvím dealerů 
začínaly prodávat po celé Americe.

Jenomže s  růstem výroby nastal 
problém. Pušky od Live Free Armory 
nesou označení made in America, 
ale najít na trhu kvalitní, opravdu 
americké díly za rozumné ceny bylo 
stále těžší. Nakonec padlo rozhodnu-
tí, že firma si bude vyrábět díly sama. 
Na to ovšem zařízení v  St. Cloud 
nestačilo, takže se zase stěhovali 
do většího ve West Melbourne na 
Floridě. Muselo to stát hodně peněz 
a  firma neuvádí, kdo do této trans-
formace investoval. Jisté však je, že 
majitelem ochranné známky je dnes 
jen Colby Santaw.

Současnost
Podnik zaměstnává 30–40 lidí. Kaž- 

dý zaměstnanec je buď veterán, bý-
valý strážce zákona, sportovní stře-
lec, lovec nebo alespoň nadšenec do 
zbraní. Všichni také ctí druhý dodatek 
americké ústavy. Jak by nectili, když 
je živí! Továrna Live Free Armory ve 
West Melbourne je dnes plná CNC 
strojů a  dalších moderních zařízení. 
Poptávka jiných výrobců po kvalit-

ních, v  Americe vyráběných dílech 
je obchodně velmi zajímavá a  vytíží 
kapacity drahých strojů. A  tak firma 
omezila a  možná načas úplně za-
stavila výrobu kompletních pušek. 
V amerických statistikách (ATF) jsme 
zjistili, že za rok 2020 firma LFA nevy-
kazuje vůbec žádné a v předchozím 
roce také ne.

Live Free Armory nyní vyrábí zejmé-
na OEM díly pro víc než 100 známých 

OEM 
je zkratka anglického Original 
Equipment Manufacturer. Ozna-
čuje výrobce, jehož výrobek je 
prodáván a propagován jinou ob-
chodní značkou. Díly OEM využívá 
řada renomovaných výrobců, když 
některé komponenty nebo i  celé 
výrobky nechá vyrobit jinou firmou 
například v  zemi, kde jsou nižší 
výrobní náklady a  levná pracovní 
síla, a následně pak výrobek pro-
dává pod svojí značkou. Výhodou 
výrobců OEM je, že se specializují 
na daný výrobek a jsou schopni jej 
vyrábět v  podstatně lepší kvalitě 
a  s  nižšími náklady, než kdyby si 
daný produkt musel konečný vý-
robce vyrábět sám. 

Jeden z klonů AR-15 od Live Free Armory


