
Vypravili jsme se proto opût do Ho-
lic, zbraÀ, kterou jsme pfied ãasem
testovali, jsme rozebrali a Pavel

Kupec z tamní zbrojovky nám popsal nû-
které její taje a vychytávky: „Já bych nej-
dfiív rád zdÛraznil, Ïe tahle zbraÀ vypa-
dá jako Sa vz. 58, je autentická a plnû
funkãní, ale není to a nikdy nebude Sa
vz. 58. Udûlali jsme v‰echno pro to, aby
ne‰la zneuÏít. Je to zbraÀ kategorie D,
na kterou nemÛÏeme klást stejné po-
Ïadavky jako na Sa vz. 58.“
UÏ pfii rozebrání zbranû je zfiejmé, Ïe

konstruktéfii takfiíkajíc pfiekopali fiadu kon-
strukãních prvkÛ, pfiiãemÏ muselo dojít
k úmyslnému zeslabení nûkter˘ch dílÛ. V˘-
robce LM 58 místy pouÏil hor‰í materiál.
Ne snad, Ïe by chtûl u‰etfiit, ale prostû pro-
to, aby se zbraÀ pfii pouÏití nesprávného
(ostrého) náboje doslova rozpadla. Na dru-
hou stranu ona fiízená destrukce pfii po-
uÏití ostréhonábojebylapodvedenímâes-
kého úfiadu pro zkou‰ení zbraní a stfieliva
nastavena tak, aby se stfielci nic nestalo.
K destrukci dojde i v pfiípadû, Ïe by nûkdo
zkusil nûkterou z hlavních ãástí zbranû po-
uÏít k sestavení nové „ostré“ zbranû.

„LM 58 je popla‰ná zbraÀ, u které není
moÏnost pfiestavby zpût na ostrou verzi,“
fiíká Pavel Kupec. „My prostû polotovary
na ãernoty nedodáváme a nelegálním
dílnám, které se touto ãinností zab˘vají,
mohu jen vzkázat, Ïe na‰e zbraÀ je pro

slu‰né lidi, a ne pro nû. KaÏd˘, kdo si ta-
kovouto zbraÀ koupí, by si mûl uvûdomit,
Ïe z hlediska zákona jde o zbraÀ katego-
rie D. Takové zbranû je sice moÏno na-
b˘vat uÏ po dovr‰ení 18 let bez zbrojního
prÛkazu, ale jejímajitelmá ze zákona dané
povinnosti tfieba k uloÏení zbranû, no‰e-
ní a podobnû. LM 58 je zbraÀ pro poba-
vení. Velmi podstatná je skuteãnost, Ïe z ní
lze pfii dodrÏení pravidel bezpeãnosti stfií-
let mimo stfielnice. To je v˘znamné pro
kluby vojenské historie, které pfii sv˘ch ak-
cích v takovém pfiípadû nemusejí zfiizovat
takzvanou doãasnou stfielnici. ZbraÀmÛÏe
fungovat pro divadelní úãely nebo na rÛz-
n˘ch pfiedvádûãkách.“

KONSTRUKCE
Jak jsme uÏ uvedli, konstrukce zbranû

je proti Sa vz. 58 kompletnû pfiepraco-
vaná. Zachován byl jen vnûj‰í vzhled. Vel-
ká ãást pouÏit˘ch dílÛ pochází z nové v˘-
roby. Mechanismus zbranû nefunguje na
principu odbûru plynÛ, ale zbraÀ má ne-
uzamãen˘ dynamick˘ závûr.
Pokud zbraÀ nerozeberete, vypadá

hlaveÀ na první pohled jako hlaveÀ od sa-
mopalu vz. 58. Ve skuteãnosti se v‰ak
skládá ze tfií spojen˘ch ãástí. Nábojová
komora je zeslabena tak, aby do ní ne‰el
nabít ostr˘ náboj. Pokud by se nûkomu
pfiece jen nûjak˘m zpÛsobem povedlo
ostr˘ náboj do komory dostat a dokon-

ce vystfielit, tak dojde k provalení zeslabe-
né stûny nábojové komory. Se stfielivem
7,62x39 Blank, pro které je zbraÀ urãena,
samozfiejmû funguje bez problémÛ.
Ke komofie je pfiivafiena dal‰í ãást, kte-

ré v˘robce fiíká funkãní hlaveÀ. VÛãi ko-
mofie je její v˘vrt umístûn excentricky,
takÏe uvnitfi je „schÛdek“, a pokud uÏ by
v komofie byl odpálen náboj se stfielou,
stfiela prostû neprojde. Navíc v˘vrt je
zúÏen˘ pro zaji‰tûní funkcemechanismu.
Na spodní stranû této ãásti hlavnû je umís-
tûn regulaãní ‰roub, kter˘m lze doladit
prÛtok plynÛ hlavní. ·roub je optimálnû
nastaven z v˘roby, ale jelikoÏ pouÏívané
nábojky vypalují v˘vrt, mÛÏe si stfielec po
ãase pouÏívání prÛtok plynÛ pfienastavit.
·roubem prostû zúÏí v˘vrt.
Tfietí ãást hlavnû je takzvaná pohledo-

vá hlaveÀ. Má pfiedev‰ím dekoraãní funk-
ci a její vzhled plnû odpovídá samopalu
vz. 58. I tato hlaveÀmá bezpeãnostní prv-
ky. Dokonce hned tfii. Pfiedev‰ím spodní
stûna hlavnû je zeslabena fiezem aÏ na
0,5 mm. Pfii pokusu vystfielit projektil by
se zde hlaveÀ spolehlivû provalila. Dal‰í
bezpeãnostní prvek je kolík, kter˘ je za-
vafien v hlavni asi 20mmod ústí − to kdy-
by nûkdo chtûl do hlavnû nabít stfielu ús-
tím a pak odpálit energií nábojky. Poslední
bezpeãnostní prvek zde pfiedstavuje ply-
nov˘ kanálek, kter˘ u samopalu vz. 58
slouÏil k odbûru plynÛ pro pohon me-
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Útoãná pu‰ka (samopal) vz. 58 ve verzi na cviãné náboje se na na‰em trhu objevila
pfied pár mûsíci. Nese oznaãení LM 58, v˘robce v Holicích sotva staãí pokr˘t
poÏadavky trhu a jak je u nov˘ch zbraní ãeské v˘roby zvykem, velmi rychle se
kolem ní rozvinula fiada diskusí. Mnohdy se do nich zapojují i lidé, ktefií zbraÀ je‰tû
nemûli v ruce, ale uÏ o ní v‰echno vûdí. Nûktefií noví vlastníci si dokonce zaãali
na internetu stûÏovat, Ïe ji nelze zpûtnû pfiestavût na ostrou zbraÀ!

LM 58 v detailu
jav

Na první pohled k nerozeznání od Sa vz. 58




