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Revolvery jsou už dávno
doménou amerických
konstruktérů a producentů.
Semtam se však nad
rámec použití
osvědčených

�� Korth Sky
Marshal ráže
9 mm Luger

principů pokusí
o zaznamenatelnou
inovaci také některý
z nemnoha výrobců v Evropě.
Německá firma Korth je
jeden z nich.

F

irma Korth, opět obnovená
v roce 2009 a nyní se sídlem
v hessenském Lollaru u Giesse‑
nu, dříve vyráběla a stále vyrábí
výborně zpracované revolvery,
v mnoha krásných zákaznických pro‑
vedeních, ovšem také velmi drahé.
I když ambice manažerů firmy
byly možná jiné, cílovou sku‑
pinou nejen v našich končinách
byli především sportovní střelci
a také zájemci o něco, co nemá
každý. Korth funguje jako malá
řemeslná firma, jen s několika
kvalifikovanými pracovníky.
V čele stojí Andreas Weber.
V loňském roce přišla
firma Korth s novinkou,
která už podle názvu
Sky Marshal má zřejmě
oslovit i ty, kdo si poři‑
zují zbraň k obranným
a ochranným účelům.
Ne‑li přímo ozbrojené
složky. Díky Ing. Jaro‑
slavu Hlavatovi, majite‑
li lounské firmy Zbraně
na objednávku, jsem měl mož‑
nost se s tímto zajímavým počinem

Korth Sky
Marshal
Ing. P ř emy sl Liš ka ml ., foto autor

dem spoustu zajíma‑
vých věcí.

Korth Germany

�� Poloha spouště při napnutém kohoutu

důkladně seznámit a hlavně ho
vyzkoušet v praxi. Mimochodem,
pro ty, kteří to ještě nevědí – od
loňského roku už firma Zbraně
na objednávku nedodává pouze
„na objednávku“, ale provozuje také
kamenný obchod, ve kterém má skla‑
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Když se legendární
německý konstruktér
Willi Korth (1913–1992)
před více než půl stoletím
pustil do vývoje „svého“ re‑
volveru, svůj záměr definoval
poměrně jednoduše: zlepšit všech‑
no, co zlepšit lze, a vyrábět nejlepší
revolvery na světě. Tomu plně podřídil
technologii výroby, kde i v době hek‑
tického rozvoje automatizované strojní
výroby stále zůstával nadpoloviční
podíl ruční práce. Rovněž z kvality
používaných materiálů odmítal Willi
jakkoli slevit. Do dnešního dne již firma
několikrát změnila majitele i sídlo, ale
motto zůstává prakticky stejné.
Výsledkem je, že název Korth je pro
současnou střeleckou veřejnost sy‑
nonymem kvality, ovšem o nějakém
větším rozšíření těchto zbraní se nedá

