
Zajímav˘ pfiíbûh ãesko-slovenského
samopalu CZ SCORPION EVO 3 A1
jsme podrobnû popsali v ãísle

10/2010 a je‰tû o nûco dÛkladnûji také ve
Speciálu Stfielecké revue „75 let sluÏebních
zbraní âeské zbrojovky Uhersk˘ Brod“.
V˘voj základní verze CZ SCORPION

EVO 3 A1 v ráÏi 9x19 mm byl dokonãen
ve druhé polovinû roku 2009, kdy sa-
mopal úspû‰nû pro‰el ztíÏen˘mi testy
podle nejpfiísnûj‰ích západních i v˘-
chodních vojensk˘ch norem. V prÛbûhu
roku 2010 pak byla pfiipravena a zaháje-
na jeho sériová v˘roba, pfiiãemÏ prvním
vût‰ím zákazníkem jsou ozbrojené síly âR,
jmenovitû Hradní stráÏ.

KONSTRUKCE SAMOPALU
CZ SCORPION EVO 3 A1 je automa-

tická zbraÀ jednotlivce ráÏe 9x19 mm
(9mmLuger), která umoÏÀuje stfielbu jed-
notliv˘mi ranami, tfiírann˘mi dávkami
a neomezen˘mi dávkami. ReÏim stfielby
se volí oboustrannou páãkou/manuální
pojistkou na bocích pouzdra spu‰Èadla,
jednotlivé pozice jsou oznaãeny hori-
zontálnû umístûn˘mi piktogramy.
Nov˘ ·korpion (pfiesnûj‰í by bylomlu-

vit o Scorpionu, ale tenhle tvar se v bûÏ-
né mluvû tûÏko ujme) má masivní dyna-
mick˘ závûr a kladívkov˘ bicí mechanis-
mus s automatickou blokovou pojistkou
úderníku. Odpalování probíhá z pfiední po-

lohy závûru; po vystfielení posledního
náboje zÛstává závûr zachycen v zadní po-
loze záchytem závûru s hmatníkemna le-
vém boku pouzdra spu‰Èadla.
KluznéuloÏení závûru naodnímatelném

pouzdru spu‰Èadla a vedení centrálním
trnems jednouvratnoupruÏinouumoÏnily
fie‰it pouzdro závûru jako dvoudílnou sko-
fiepinu z vysoce odolného konstrukãního
polymeru. PfiedpaÏbí je tvofieno samostat-
n˘m polymerov˘m dílem, nasunut˘m na
hlaveÀosazenouchladiãem.Zodolnéhopo-
lymeru je dále pouzdro spu‰Èadla, pistolo-
vá rukojeÈ, sklopná teleskopická ramenní
opûra ãi kloub ramenní opûry. ZbraÀ jedíky
tomuna své rozmûryopravdu lehká.Nov˘
·korpion pfiitom dokáÏe vystfiílet 600 ran
vkusebez jakéhokolivpo‰kození abez toho,
aby stfielecmusel pouÏívat rukavice. Velmi
progresivní prvek pfiedstavují integrované
montáÏní li‰ty dle MIL-STD-1913, které
tvofií souãást pouzdra závûru a pfiedpaÏbí.
Mimofiádnû jednoduchá a rychlá je zá-

kladní demontáÏ zbranû. Po vyjmutí zá-
sobníku a kontrole nábojové komory se
samopal odjistí, napne se závûr a pfie-
stavitelná napínací páka se zachytí vza-
du v pojistném v˘fiezu pfiedpaÏbí. Pfied-
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Jak bylo loni ohlá‰eno, tak se i stalo – na jafie tohoto roku
âeská zbrojovka a.s. uvedla na trh v˘hradnû samonabíjecí
variantu svého nového samopalu CZ SCORPION EVO 3 A1.
ZbraÀ s oznaãením CZ SCORPION EVO 3 S1 se dá oznaãit

za karabinu na pistolové náboje a pfiedstavuje první
ryze ãesk˘ pfiíspûvek do rychle narÛstající rodiny

„zcivilnûn˘ch“ moderních automatick˘ch zbraní.

dp

CZ SCORPION
EVO 3 S1

Takov˘to rozptyl stfiíleli na‰i „reprezentanti“ na
25 metrÛ, samozfiejmû vstoje bez opory (a bez
moÏnosti nûjakého sÏití se zbraní). Na 50 met-
rÛ se rozptyl zásahÛ ponûkud rozevfiel, ale stá-
le by se ve‰el do nûjak˘ch 150-160 mm. VleÏe
byl poloviãní nebo spí‰ men‰í.




