MODERNÍ ZBRANĚ

SAVAGE MSR
Americká zbrojovka Savage Arms se na stránkách
Střelecké revue objevovala méně často než ostatní ame‑
ričtí výrobci, ale její expanze v poslední době a rozšiřování
sortimentu jsou nepřehlédnutelné. Takže ačkoli jsme
o firmě Savage psali už v čísle 9/2017, vracíme se
k některým jejím výrobkům i v tomto čísle.

F

irma Savage Arms fungovala
dlouhá léta samostatně (napo‑
sledy pod vedením svého za‑
chránce Ronalda Coburna), ale
v roce 2013 tuto firmu, respek‑
tive její mateřskou společnost Cali‑
ber Company, koupil od společnosti
Northwest Equity Partners zbrojní obr
Alliant Techsystems (ATK). Protože
v ATK už bylo v té době příliš mnoho
podniků a zřejmě se ztrácel přehled
o tom, co dělá která noha nebo ruka,
byla firma (značka) Savage Arms spolu

�� Pažba modelu
Patrol je bez
pružné botky

s ostatními podniky, zabývajícími se
ručními palnými zbraněmi, doplňky,
příslušenstvím a outdoorovým vyba‑
vením, organizována v ATK Sporting
Group. Ta zahrnovala značky Fede‑
ral Premium, Bushnell, Savage Arms,
Blackhawk, Primos, Final Approach,
Uncle Mikeʼs, Hoppeʼs, RCBS, Alliant
Powder, CCI, Speer, Champion Targets,
Gold Tip Arrows, Weaver Optics, Ou‑
ters, Bollé, Cébé a Serengeti.
Na začátku roku 2014 byla
pak vytvořena nová společ‑
nost Vista Outdoor, kam byly
přesunuty všechny tyto firmy,
pracující převážně pro civil.
Akcionářům ATK byla ke kaž‑
dé akcii firmy ATK vydána
ještě jedna nová akcie Vista
Outdoor a přestože se teh‑
dy spekulovalo, že ATK Vistu
prodá, zatím se to nestalo
a Vista jednoznačně expan‑
duje. Mimo jiné nabírá nové
lidi a sdružuje už na 50 značek.
Firma Savage Arms se zřej‑
mě ve Vista Outdoor dobře
usadila a tvoří dnes páteř její
produkce ručních palných
zbraní. Vlastně je se svojí dru‑
hou značkou Stevens jednou
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�� MSR 15 Patrol je základní model ve slušné
kvalitě bez zbytečných vychytávek. Plastové
předpažbí zajišťuje solidní úchop bez potřeby
instalovat další rukojeť.

ze dvou skutečně zbraňových značek,
které Vista Outdoor mají. Jinak má Vista
značky střeliva, optiky a vybavení do
přírody. Ovšem tohle všechno by bylo
bez zbrojovky nanic. Jak už bylo kon‑
statováno ve Střelecké revui č. 9/2017,
Savage Arms výrazně rozšiřují sortiment
a firma se jednoznačně snaží pokrýt co
nejvíc segmentů trhu. Zatím bez pistolí
a revolverů, ale kdo ví, jestli to taky ne‑
zkusí. Alespoň s těmi pistolemi. Ve firmě
proběhla taky pořádná reorganizace, ale
lidé se zřejmě spíš nabírají.
Značka Savage Arms stačila za rok
2015, za který máme poslední přesné
informace, vyrobit 381 695 pušek na
kulové náboje. To je skoro dvakrát víc
než Smith & Wesson a skoro třikrát víc
než Remington. K tomu přidejme ještě
ne úplně zanedbatelných 13 161 bro‑
kovnic Stevens. Do roku 2016 vstoupila
zbrojovka Savage Arms taky s novým lo‑
gem v podobě stylizovaného písmene S.
To má zřejmě naznačit jistou míru odděle‑
ní se zbrojovky od staré (nikoli ovšem ne‑
úspěšné) éry a cestu vstříc budoucnosti.

MSR
Letošní nejvýznamnější novinka doklá‑
dá, že pokud dnes někdo chce v Ame‑
rice v oboru dlouhých ručních palných
zbraní něco znamenat, tak musí nabízet
samonabíjecí zbraně na bázi AR-15/M16,
respektive M4. Má je Smith & Wesson,
má je Remington, má je už konečně
taky Ruger a má je i SIG Sauer. Zatím je
nemá Browning, ale kdo ví, jak dlouho
to bude trvat. Trend doby je mít pokud
možno všechno, aby si to, co chybí,

