moderní zbraně

Černá kočka
Petr M ü ll er

Pod značkou DPMS/Panther
Arms se vyrábějí kvalitní,
a tudíž populární klony pušek
AR-15/M16. Firma DPMS se
v roce 2007 stala majetkem
Freedom Group, avšak
navenek i nadále vystupuje
jako samostatný subjekt
s vedením ve svém původním
sídle v St. Cloud (Minnesota).

C

ivilní, tedy pouze samonabíjecí klony automatických
pušek AR-15/M16 dnes vyrábí kdekdo. Vždyť jen v České
republice je produkují hned

tři firmy, vyrábějí se v Německu, Itálii, Turecku a Švýcarsku, dokonce na
Ukrajině a v Rusku a nepochybně
i v dalších zemích. Jsou určeny pro
policii a pro sportovní střelbu, ale
zejména v Americe se s nimi
běžně loví. Tato móda se zatím
sice pomalu, ale jistě přelévá i do Evropy a není vyloučeno, že dojde i k nám,
tak jako už došla ve specifickém oboru této kategorie
sportovních pušek.

Tradiční výrobce klonů AR-15
DPMS/Panther Arms už patří k tradičním výrobcům; tvrdí o sobě, že je
druhým největším producentem klonů
AR-15/M16 na světě. Nevíme za kým,
ve statistikách amerického BATF se to
prakticky nedá dohledat. Pokud by se
počítaly i vojenské zbraně, na prvním
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místě by nepochybně stála společnost
Colt se svou kanadskou
dcerou. Ale důležité je, že pod značkou
DPMS/Panther Arms (s pochopitelnou
přezdívkou Černá kočka) se každoročně dostává na trh několik desítek tisíc
samonabíjecích pušek. V roce 2011
jich bylo 39 411, tedy prakticky stejně
tolik jako zbraní s konkurenční, byť
dnes sesterskou značkou Bushmaster.
Defense Procurement Manufacturing Services založil Randy Luth v roce
1985 jako malou firmu specializovanou na poradenství při vypisování
vládních, respektive armádních
zakázek. Zakrátko však fungo-

�� SASS ráže 308 Winchester vychází
ze základního modelu LR 308,
považovaného za nejlepší
terčovou pušku z nabídky
DPMS pro střelbu
na dlouhé vzdá
lenosti

letech k tomu přibyly součásti pistolí řady
M1911 a širší nabídka příslušenství pro zbraně na bázi AR-15.
Luth posléze koupil firmu na výrobu
spodních rámů, a protože byl schopen vyrábět vlastní přesné hlavně,
k výrobě a prodeji vlastních „černých“
pušek DPMS nebylo daleko. Fakticky

�� Také DPMS AP4 je varia
ce na LR 308. Ve stejné
konfiguraci a se
stejným označením
se však vyrábí i
na náboje 223
Remington.

vala rovněž jako obráběcí firma na výrobu
velmi přesných součástek
zejména pro pušky M16, M14 a granátomety M203 – pochopitelně na
základě objednávek ozbrojených sil.
A Randy Luth prodával součástky
M16/AR-15, vyrobené v kvalitě Mil
Spec, také na civilním trhu. V dalších

byl zahájen kolem roku 1999 (jinde se
uvádí 1993) a firma se tak strefila do
nadcházejícího amerického boomu
odbytu AR‑patnáctek, který nastal po
roce 2001 a trvá dodnes.
Od roku 2007 už ale Luth není majitelem, alespoň ne většinovým. Firmu,
která tehdy měla na šest desítek zaměstnanců, prodal skupině Freedom
Group jako jednu z jejích prvních
akvizic. Výrobní sortiment DPMS se
tím prakticky nezměnil a Randy Luth

