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Na pistoli 1911 Operator poslední generace od Springfield Armory jsem se strašně těšil. 
Ačkoliv nelze pochybovat o výhodách moderních plastových striker fired pistolí, zejména 
v podobě nízké hmotnosti a vysoké kapacity zásobníků, devatenáctsetjedenáctka zůstává 
stále oblíbená i v dnešní době.  Jako zbraň do akce, jako zbraň na střelnici, na obranu 
domu i pro lidskou radost. Je efektivní, spolehlivá a přesná. Zastavovací účinek její klasické 
ráže 45 Auto s 230grainovou střelou je fenomenální a na střelnici je s ní zábava. 

Ing. Roman ŘEHÁK

Společnost Springfield Armory je 
na trhu s  klony M1911 americká 
stálice a  právem je považována 

za jednoho z nejlepších výrobců těchto 
pistolí na světě. Na základě svých ně-
kolika loňských návštěv USA konstatuji, 
že nějaká pistole od Springfield Armo-
ry je s  úspěchem recenzována nebo 
testována snad ve všech odborných 
časopisech. 

Devatenáctsetjedenáctky Springfield 
jsou nádherné už na obrázcích. Jak 
jsem zjistil, jejich reálný vzhled je ješ-
tě mnohem lepší. Výrobní zpracování 
je naprosto precizní, přičemž ceny je 
řadí mezi dostupné. Název Operator se 
v  nabídce Springfield Armory objevil 
v minulosti několikrát a jeden z těchto 
modelů proslavil Chris Kyle (1974–2013), 
příslušník US Navy SEAL a jeden z nej-
známějších amerických odstřelovačů. 
Při odchodu do civilu přiznal, že si mo-
del Springfield TRP Operator (TRP je 
zkratka Tactical Response Pistol) brával 
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SA-35 (klon Browningu HP). Do budouc-
na bychom rádi měli skladem ucelenou 
produktovou řadu tohoto výrobce.

Na mě už na první pohled zapůsobila 
pistole Operator natolik, že jsem jednu 
přihlásil na sebe a ihned ji šel vyzkoušet 
na střelnici. Do budoucna bude sloužit 
jako předváděcí pro zákazníky. 

s sebou do akce. K uctění jeho památky 
zbrojovka po jeho smrti vydala limitova-
nou edici pistole Legend Series 1911 TRP 
Operator. Zbrojovka Springfield Armory 
byla také průkopníkem užití montážní 
lišty pro příslušenství na rámu pistolí 
1911, a ta je charakteristickým znakem 
všech Operátorů až do dnešních dnů. 

Nejnovější dovoz
Nejnovější verze modelu Operator 

byla představena 20. 12. 2021 a my jsme 
ji do společnosti 3E Zbraně hned ob-
jednali. Pistole přišly po 11 měsících 
čekání. Kromě Operatoru jsme dovezli 
pistole 1911 Ronin a pušky AR-15 Saint 
Edge a  Saint Victor. Potěšilo mne, že 
se část dovezených zbraní rozprodala 
ještě před oficiálním zahájením prodeje. 
S následující dodávkou se naše nabíd-
ka rozroste ještě o  další pistole Ronin 
včetně verze Target nebo EMP, o  pis-
tole Mil-Spec, Garisson, Emissary nebo  

Springfield Armory Operator je moderní zbraň  
na bázi Coltu 1911 s oboustranným ovládáním pojistky, 
lištou pro příslušenství, odlehčeným kohoutem 
a odlehčenou spouští


