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Chorvatské pistole představují
naprosto ojedinělý fenomén.
Zbrojovka HS Produkt ze země,
kde se zbraně v minulosti příliš
nevyráběly, je dnes významným
hráčem na světovém trhu
s civilními a vlastně i služebními
zbraněmi. Střelecká revue
o jejich nástupu podrobně
informuje už řadu let a hodně
těchto pistolí jsme vyzkoušeli.

J

ak už jsme kdysi uvedli, americký úspěch těchto pistolí
zapříčinily vlastně tři faktory.
Především to je relativně laciná
výroba v relativně nízkonákladové, a přesto civilizované zemi. Potom to je významný partner v Americe
v podobě firmy Springfield Armory,
který dohlédl na nekompromisní kvalitu, pohlídal maximální uživatelskou
přívětivost pistolí a poskytl jí pro

americký trh svoji značku i distribuční
síť. Neméně významná je skutečnost,
že ačkoli jsou tyto zbraně v lecčem
podobné Glockům, nebyla na nich
použita technická řešení chráněná
Glockovými patenty. A pokud ano, nikdo to neprokázal. Dnes je to ostatně
jedno, protože Glockovy nejzásadnější patenty jsou už propadlé.
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�� Mezi kuriozity v původní řadě XD dnes patří
pětačtyřicítka s manuální pojistkou

Široký sortiment typů
Původně šly chorvatské pistole do
Ameriky pod typovým označením XD.
V roce 2008 došlo k modernizaci a nová
provedení zbraně mají typové označe-

ní XD(M) nebo také XDM. Dosud se
vyrábí jak původní verze, tak modernizovaná, a nezdá se, že by pistolí XD
ubývalo. Vyrábějí se jak subkompakty
v rážích 9 mm Luger a 40 Smith &
Wesson, tak služební modely se čtyřpalcovou hlavní, které jsou v nabídce
v pětačtyřicítce Auto. K dispozici je
také provedení služebních pistolí XD
s manuální pojistkou. Tyhle zbraně se
ale vyrábějí jen v ráži 45 Auto.
Hlavním cílem provedených úprav
modelu XD na XD(M) bylo zlepšení
už tak velmi dobré ergonomie a zlepšení mechanické přesnosti s cílem
optimalizovat zbraň také pro sportovní střelbu akčních disciplín. Nejvíc jsou ovšem patrné úpravy na
vnějším vzhledu pistole. Mírně se

�� Springfield XD-S9 4.0 s jednořadým zásobníkem. Rukojeť vypadá,
jako by kus chyběl, což se ale dá nahradit prodlouženým zásobníkem.

