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TO je i případ adaptéru Junker, na 
který jsme narazili v  roce 2013 

ve Zbrojovce Holice, kterou tehdy pro-
vozovala firma PPK. Firma už několik let 
nefunguje a je to škoda, protože nápady 
tam mívali dobré nebo alespoň zajímavé. 

S adaptérem Junker to vlastně začalo 
v 90. letech. Tehdy sice Zbrojovka Holice 
neexistovala, ale zato existovala velmi agil-
ní firma Prema Praha, založená roku 1992. 
Tato společnost působila nejprve jako ob-
chodní a dovážela k nám například výrob-
ky značky Smith & Wesson. Na stránkách 
Střelecké revue se o ní psalo od roku 1993 
a  v  lednu roku 1995 jsme poprvé psali 
o jejím malorážkovém adaptéru na pistoli 
CZ (tehdy ještě ČZ) 75. Malá firma, která 
ovšem evidentně měla vlastní vývoj, se 
tehdy na trhu utkala s adaptérem Kadet, 
který nabízel sám výrobce těchto pistolí, 
tedy Česká zbrojovka Uherský Brod. Oba 
adaptéry přišly navíc na trh téměř součas-
ně na sklonku roku 1994. 

Jejich konstrukce se navzájem lišila, 
ale pro oba platilo, že to byla samostat-
ná zařízení, která nevyžadovala žádnou 
úpravu na rámu pistole. Jen se puškařsky 
dolícovala na konkrétní zbraň. Nedošlo 

Vývoj na poli zbraní jde klikatými cestami. Některé zbraně, které při našich návště-
vách zbrojovek a puškařských dílen stačíme zachytit na paměťová média svých 
fotoaparátů, se nedostanou do výroby, nebo se vyrobí jen velmi málo kusů. Někdy 
se nápad ukáže jako nerealizovatelný, jindy neprodejný, anebo skončí celá firma.
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ani k  žádné změně v  jejích ovládacích 
prvcích. 

V případě adaptéru Prema šlo o vlastní 
svébytnou konstrukci. Celý závěr byl v jed-
nom kuse vyroben z lehké slitiny. Do něj je 
vložena malorážková hlaveň s novou vrat-
nou pružinou a vodítkem. Závěr adaptéru 
Prema je dynamický a pohybuje se celý. 
To je umožněno právě použitím hliníkové 

slitiny. Hlaveň je v pouzdře závěru držena 
převlečnou maticí okolo ústí. Těsně za 
maticí byl do ústí hlavně vyvrtán odběr-
ný kanálek spalných plynů. V  pouzdře 
závěru je pod maticí komora. Její účinek 
dále posiluje dynamický účinek impulzu 
vývinu výstřelu a napomáhá ke spolehlivé 
funkci závěru.

Demontáž zbraně s nasazeným adap-
térem probíhala v zásadě v souladu s de-
montáží původní pistole ČZ 75. Zbraň se 
vybije, zkontroluje se nábojová komora 
a vyjme zásobník. Po krátkém zatlačení 
pouzdra závěru vzad se vysune a vyjme 
záchyt závěru kombinovaný s demontáž-
ním čepem. Pak se stáhne celý adaptér 
směrem dopředu z rámu zbraně. Vyjme 
se vratná pružina s vodítkem. Odšroubuje 
se převlečná matice a vyjmeme se hlaveň 
z pouzdra závěru… 

Adaptér byl vybaven pevnou muškou 
a stranově stavitelným hledím v rybinové 
drážce. Malorážkový zásobník adaptéru 
Prema byl vložen do normálního zásob-
níku. Adaptér měl černou teflonovou 
povrchovou úpravu. 

Vzhledem k poměrně širokým výrob-
ním tolerancím bylo nutno adaptér dolí-
covat ke konkrétní zbrani, ale to je nutné 
i u dnešních adaptérů na čezety.

V říjnu 2012 jsme v Holicích fotografovali 
flobertku na bázi CZ 75. Jak se později uká-
zalo, závěry na těchto pistolích pocházely 
z nedokončených adaptérů Prema.
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