nové zbraně

Pušky s logem

�� Strasser TAC 1
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Moderní pušky stavěné pro přesnou střelbu
na dlouhou vzdálenost zajisté nejsou
všechny stejné, ovšem určité vzhledové a konstrukční šablony
se vysledovat dají. Na loňském i letošním norimberském
veletrhu mě však zaujal exponát, který se na první pohled
poněkud vymyká. Jedná se o pušku TAC 1 z dílny rakouské
společnosti HMS Präzisionstechnik GmbH. Když se mi pak
naskytla cesta poblíž sídla firmy, využil jsem tuto příležitost
k návštěvě a získání více informací nejen o TAC 1, ale i o firmě
samotné a jejích ostatních výrobcích.

HMS Präzisionstechnik GmbH s cí
lem vyrábět vlastní kompletní lovecké
pušky, nazvané RS05 a pocházející ze
spolupráce s renomovaným konstruk
térem Horstem J. E. Blaserem (články
o RS05 přinesla Střelecká revue v čís
lech 9/2006 a 10/2008).

�� Klíčový detail přímotažného závěru se stal
zřejmě i předlohou loga firmy

HMS Präzisionstechnik GmbH
Kromě TAC 1 tato firma vyrábí v sou
časnosti také (vlastně spíš především)
pušky lovecké. Jedná se o RS14 a RS
Solo, které se u nás dají koupit u Ing.
Romana Kosteleckého v nové prodej
ně Lesko ve Vojkovicích nedaleko od
Brna.
HMS Präzisionstechnik GmbH je
nepříliš velká firma se sídlem v Eu
gendorfu hned vedle Salzburgu. Není
�� Zvenčí nic nasvědčuje, že se zde jedná
o výrobu zbraní

�� Nejmodernějšími technologiemi
vybavené oddělení kontroly kvality
firmy HMS Präzisionstechnik,
neboli Strasser

u nás příliš známá, a když, tak spíš pod
obchodním názvem Strasser, což je
příjmení rodiny majitelů firmy. Historie
firmy je poněkud komplikovaná. V roce
1947 založil starší Herbert Strasser
dodnes existující strojírenskou firmu
Strasser Maschinenbau GmbH, zamě
řenou na výrobu přesných strojních
dílů, mimo jiné součástek pro stavbu
raket. To se postupně vyvinulo v sub
dodávky komponentů renomovaným
výrobcům zbraní. V roce 2004 pak
jeho syn Herbert Strasser – současný
senioršéf – založil sesterskou firmu
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Kromě toho HMS Präzisionstech
nik dlouhodobě dodává součástky pro
evropský program vesmírné rakety
Ariane. Na otázku, zda v obratu firmy
převažují dodávky pro raketový prů
mysl nebo výroba zbraní, jsem nedostal
přímou odpověď. Většina dílů, které
jsem viděl ve výrobě já, patřila nepo
chybně do ručních palných zbraní.
Při příjezdu do sídla firmy mě uvítal
pracovník s nápadně českým jménem
Martin Skrivanek – rodilý Rakušan,
který své příjmení vyslovuje značně
odlišně, než bychom ho vyslovova

