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Balistické experimenty

PDW (Personal Defence Weapon) zbraň FN P90 ráže 5,7x28 mm od belgické firmy 
Fabrique Nationale de Herstal je zbraň, kterou veřejnost díky jejímu vzhledu zazna-
menala v mnoha filmech a seriálech. Odborná veřejnost zbraň FN P 90 zná jako kon-
strukčně zajímavou, plně samočinnou kompaktní zbraň na relativně výkonný náboj  
a s nestandardním zásobováním střelivem. 

FN Five-seveN 
a balistická ochrana

Mgr. Milan SKLENÁŘ

Samonabíjecí pistole FN Five-seveN 
nevyniká pouze použitým střelivem, ale 
zajímavá je i konstrukce. Tělo zbraně je 
plastové a ocelový závěr výrobce zalil na 
vnějším povrchu do stejného plastu jako 
tělo. Pohled na FN Five-seveN vás může 
naplnit dojmem, že se jedná o airsofto-
vou celoplastovou repliku. Změnu úhlu 
pohledu přináší částečně vyčnívající ústí 
ocelové hlavně a ve výhozním okénku vi-

 

Zbraň byla vyvinuta pro ozbrojené 
složky, a  to zejména pro osádky 
vozidel a  další techniky, s  poža-

davkem na výkonnější střelivo než je 
u běžných samopalů, ale při zachování 
kompaktnosti, nízké hmotnosti a uživa-
telské nenáročnosti. Futuristický vzhled 
zbraně v  době jejího vzniku, její kon-
strukce a zejména použitý náboj 5,7x28 
působil velkým dojmem a  inspiroval 
další zbrojovky k vývoji vlastních PDW.

FN Five-seveN
Další krok zbrojovky FN představo-

val vývoj samonabíjecí pistole na stejný 
náboj 5,7x28. Pistole s názvem FN Five-
-seveN se stala oblíbenou zbraní elitních 
ozbrojených složek. Prošla samozřejmě 
vývojem až k  současné podobě, což je 
přirozený proces a cesta k dokonalosti. 
Mimo elitní útvary si zbraň v ČR může za-
koupit držitel zbrojního průkazu za cenu 
kolem padesáti tisíc korun. Za tyto obdr-
žíte pistoli v kvalitním plastovém kufru 
se třemi zásobníky, lankovým zámkem 
a tormentační nábojnicí. Stanete se tak 
majiteli zajímavé zbraně PDW s  velkou 
kapacitou zásobníku a výkonnou ráží.

ditelná ocelová nábojová komora. Kohout 
byste u této zbraně hledali marně, stejně 
jako u většiny moderních zbraní tohoto 
typu. Five-seveN ovšem nemá přímoběž-
ný úderník, nýbrž vnitřní kladívko.

Jednočinný spoušťový mechanismus 
(SA) má příjemně plynulý průběh spou-
štění s maximálním odporem 20–30 N.  
Na těle zbraně nad spouští se nachází 
oboustranná manuální pojistka, která 
umožňuje manipulaci palcem při nor-
málním držení zbraně, aniž by střelec 
musel jakkoliv přehmatávat. Pokud je 
někdo zvyklý nosit zajištěnou zbraň, 
umístění pojistky u FN Five-seveN ho 
po tasení pistole z pouzdra prakticky 
nezpomalí. Oproti tomu záchyt závěru 
je posunut na těle zbraně poměrně 
dozadu a při bojovém přebíjení jsem 
se musel víc snažit. Přece jen jsem 
zvyklý na ovládání záchytu závěru 
tam, kde má FN Five-seveN manuální 
pojistku. Na rozdíl od pojistky je ovlá-
dání záchytu závěru pouze na levé 
straně těla zbraně, stejně jako ovládání 
záchytu zásobníku.

Pistole použitá k testu: FN Five-seveN se stavitelným hledím LPA a vysokou muškou

Celý sortiment střeliva 5,7x28 vyráběného firmou FN




