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Nové zbraně

Kdo se zajímá o samonabíjecí pušky, tomu není společnost Perun Arms neznámá; 
působí v areálu SVÚM v pražských Běchovicích. Na začátku čerpala ze zkušeností 
jiné české firmy Hermex, ale již delší čas dodává nejen na náš trh vlastní samonabíje-
cí klony útočných pušek a dokonce kulometů.

Perun 15 – česká AR-15 
Marek BAKO, foto Perun Arms

NA pultech prodejen tak vídáme 
pušky, jako jsou náš vz. 58, růz-

né varianty AK-47 a  AK-74 a  dokonce 
i kulometu vz. 59. Hermex se kdysi pro-
slavil jako sice první, ale nepříliš kvalitní 
úpravce pušek vz. 58. Takzvaný Hermex 
efekt se zeširoka probíral na různých 
fórech (a  nevyhnul se ani mé zbrani). 
Šlo v  podstatě o  to, že sečtením vůlí 
mezi záchytem úderníku a úderníkem se 
úderník neudržel v zadní poloze a spolu 
se závěrem se vrátil do přední polohy, 
leč brzděn závěrem neměl dost ener-
gie na odpálení náboje, jinak by zbraň 
kulometila. 

Závada se dala jednoduše odstranit 
výměnou úderníku, v zásadě by to zvládl  
asi každý. Pro tuto poruchu se vžilo ozna-
čení se jménem výrobce, ale dlužno 
podotknout, že tato závada se objevovala 

rému vedlo poznání, že na našem trhu 
tak trochu chybí kvalitní, ale ne drahá 
puška typu AR-15, a také fakt, že trh se 
samočinnými puškami přestavěnými 
na samonabíjecí se pomalu saturuje 
a armádní zásoby přebytečné výzbroje 
se tenčí. Hraje zde roli i hrozba evropské 
směrnice silně regulující tyto zbraně. 
Sice se občas podaří levný dovoz i  od 
renomovaných výrobců z USA (například 
námi testovaná ArmaLite M15 v letošním 
čísle 2 Střelecké revue), ale na americké 
dodávky a na kurz dolaru není tak úplně 
spolehnutí. 

Perun Arms se vydali opačnou cestou 
než ostatní čeští výrobci. Místo sna-
hy o změnu konstrukce AR-15, obvykle 
v  systému plynového pohonu ze Sto-
nerova direct impingement na pohon 
s krátkým chodem pístu, se věnují co nej-
kvalitnější aplikaci původní konstrukce 
jak ji Eugene Stoner stvořil, s důrazem na 
udržení řekněme přátelské ceny. Rovnou 
mohu prozradit, že jejich cíl je vyrábět 
přesnou, pěknou a  spolehlivou pušku, 
jež by bez mířidel, ale jinak kompletní, 
měla stát v českém maloobchodě okolo 
20 000 korun. Tím by konkurovala hlavně 
čínské produkci, přitom s americko-čes-
kou kvalitou. 

Ať si říká kdo chce a co chce, přivést 
dobře vyrobenou AR-15 k zádržce způ-
sobené zbraní je na střelnici v  Česku 
téměř nemožné. O tom, že různé varianty 
a deriváty AR-15/M16 poháněné přímým 
účinkem části plynů odebraných z  vý-

u všech ostatních výrobců, Českou zbro-
jovku a.s. nevyjímaje. V Perun Arms přišli 
s vlastním návrhem a jako jediní upravují 
pouzdra závěru vz. 58 na svých mode-
lech P580 a P581 bez použití svářečky. Do 
povědomí se firma dostala také v České 
republice první úpravou kulometů vz. 26 
na samonabíjecí.

Perun Arms upravuje automatické 
zbraně s  vysokou kvalitou a  důrazem 
na všechny související normy. Asi před 
rokem však došlo k rozhodnutí, ke kte-




