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Slovinská zbrojovka Arex d.o.o. Šentjernej je mezi střeleckou veřejností známý 
pojem. Nabízí speciální munici, což se týká ozbrojených složek, dále strojní zařízení 
a to, co je z pohledu střelců nejzajímavější – samonabíjecí pistole. Sama zbrojovka 
o pistolích netvrdí, že jsou revoluční a přelomové novinky, nýbrž že je to poslední 
evoluční krok ve vývoji ručních palných zbraní. 

Pistole z Arexu
Pavel BERAN

Pistole od Arexu od nejmenší po největší: shora dolů 
Rex Delta, Rex Zero 1 Compact, Rex Zero 1 Standard, 
Rex Zero 1 Tactical, Rex Alpha

Rám je eloxovaný s  možností černé, 
pískové, olivově zelené a bílé barvy. Zá-
věr z ušlechtilé oceli a zastudena kovaná 
drážkovaná hlaveň mají povrchovou 
úpravu nitridací. 

Nitridace ocelových dílů si velice ce-
ním, protože takto upravené povrchy 

jsou tvrdé, odolné proti poškrábání, otěru 
a korozi. U pistolí, na které saháme zpo-
cenýma rukama, na které prší a které se 
po příchodu z mrazu do teplé místnosti 
orosí, odolnost proti korozi přijde vhod.  

Rex Zero 1 Standard se od pistole SIG 
Sauer P226 liší jen v drobnostech. Stále 

Ano, moderní pistole vznikly před desít-
kami let a najít nové revoluční principy 
a konstrukční řešení je stále obtížnější. 
Nejsem konzervativní, ale spíš než na 
revoluční, ale léty neprověřené řeše-
ní bych sázel na osvědčené principy, 
kvalitu materiálu a zpracování. Myslím, 
že dnes každý přínosný pokrok na poli 
klasických ručních palných zbraní je 
zaplacený poctivou dřinou a  velkými 
náklady. 

Ve Střelecké revui č. 6/2018 je rozsáhlý 
článek o Arexu. Opakuji, že v současné 
době má Arex českého majitele, inves-
tiční skupinu RSBC. Bývalým majitelem 
je teď Ivan Kralj a konstruktérem jeho 
syn Grega Kralj. Kralj je česky král, la-
tinsky rex. Z  latinského rex se odvodil 
název firmy a slovem Rex začínají názvy 
pistolí. Všechny podstatné díly svých 
pistolí si firma vyrábí sama. Disponuje 
dostatečným technickým a  techno-
logickým zázemím a  kvalifikovanými 
kádry, aby to zvládla a nebyla závislá na 
subdodavatelích. 

V současné době sortiment vyrábě-
ných pistolí není zvlášť široký, zahrnuje 
zbraně ráže 9 mm Luger a okrajově 9 mm  
Browning kr. v  případě modelu Rex 
Delta. V minulosti se objevily rovněž pis-
tole ráží 9x21 mm a 7,65 mm Browning, 
v současnosti je ale Arex na svých webo-
vých stránkách neuvádí. Aktuální jsou 
dále uvedené varianty.

Rex Zero 1 Standard
Jedná se o  základní model. Při prv-

ním pohledu nezapře, že se konstruk-
tér nechal inspirovat pistolí SIG Sauer 
P226, což je dobrý vzor. Přitom Arex 
neslevil na kvalitě zbraně, ale slevil na 
její prodejní ceně. Rex Zero 1 Standard 
představuje klasickou pistoli služebního 
typu nejrozšířenější pistolové ráže 9 mm  
Luger. Rám zbraně je z  leteckého du-
ralu 7075, což je slitina na bázi hliníku 
s  příměsí zinku, hořčíku a  mědi s  vy-
nikajícími mechanickými vlastnostmi. 




