
Klasik fiíká, Ïe do Ïeny, auta a zbra-
nû se lze zamilovat na první pohled
– a tahle ãerná, kovová a polyme-

rová kráska je opravdu velmi svÛdná. Je
nepochybné, Ïe samopal CZ Scorpion
EVO 3 A1 se âeské zbrojovce opravdu po-
vedl. Svûdãí o tom nejen nad‰en˘ zájem
kaÏdého, kdo s ním pfii‰el do styku nebo
se k nûmu aspoÀ pfiiblíÏil, ale i fakt, Ïe ús-
pû‰nû pro‰el velmi nároãn˘mi vojsko-
v˘mi zkou‰kami jak podle „západních“,
tak podle v˘chodních norem. U nás vy-
hrál armádní tendr na vyzbrojení Hrad-
ní stráÏe a v souãasné dobû jsou v bûhu
jednání o dal‰ím roz‰ífiení obchodu s na‰í
armádou, ale také se zahraniãím.
Redakci SR to potvrdil specialista âes-

ké zbrojovky Martin ·anda. „Poãítáme
s v˘vozem tohoto typu zbranû do zemí JiÏ-
ní Ameriky. KvÛli tamním legislativním
omezením poãítáme, Ïe se tam bude do-
dávat pozmûnûn˘ Skorpion s pevnou
paÏbou a s o nûco prodlouÏenou hlavní,

zhruba na 330 mm. Pro domácí trh na-
opak poãítáme, Ïe ãasempÛjdou na trh sa-
mopaly s jin˘mdruhem teleskopické paÏ-
by, která umoÏní je‰tû krat‰í celkovou stav-
bu zbranû,“ fiíká b˘val̆ pfiíslu‰ník elitní jed-
notkySOGVojenské policie, kter˘ nyní pra-
cuje jako specialista uherskobrodské zbro-
jovky. Podle nûj se tyto zbranû budou vy-
váÏet nejen v ráÏi 9 mm Luger. „V bu-
doucnu nelze vylouãit ani v˘robu samo-
palu v ráÏi 40 S&W, 45 Auto, pfiípadnû na
mikroráÏové stfielivo,“ dodal ·anda.
Podle nûj se r˘suje i moÏnost vyzbrojit

v poloautomatické verzi S1 nûkteré domácí
bezpeãnostní sloÏky, napfiíklad mûstské
policie. Samozfiejmostí je pfiíprava v˘roby
CZ Scorpionu EVO 3A1 pro stfielbu znaã-
kovacími náboji Simmunition FX. „Chce-
me, aby byly nutné jen nûjakéminimální
uÏivatelské úpravy, napfi. vloÏná hlaveÀ
a odlehãen˘ závûr, protoÏe nikdo si nebude
kupovat druhou zbraÀ jen kvÛli tomu, aby
stfiílel esfixy,“míní ·anda.

Stfieleck˘ test byl proveden na stfielnici
Rajská Zahrada firmy Stfieleck˘ servis
v Praze nejdfiív s „holou“ zbraní, tedy sa-
mopalem bez jakéhokoliv doplÀku ze ‰i-
rokého portfolia kolimátorÛ, svítilen, la-
serÛ, tlumiãÛ atd., které lze snadno umís-
tit na CZ Scorpion EVO 3A1 díky multi-
funkãním integrovan˘m li‰tám podle
MIL-STD-1913. Po skonãení série tûchto
stfieleck˘ch testÛ se pak stfiílely tytéÏ dis-
ciplíny a za stejn˘ch podmínek s toutéÏ
zbraní, ale vybavenou namontovan˘m
kolimátorem buì od firmyMeopta, nebo
americk˘m v˘robkemEOTech. Ten je spo-
lu s jednobodov˘m fiemenem, svítilnou
a plastov˘mi sumkami standardnû do-
dáván armádním útvarÛm. Pro porovnání
byla pak provedena stfielba i s poloau-
tomatickou verzí CZ Scorpionu EVO 3S1,
opût nejdfiíve v základním provedení
a pak za vyuÏití kolimátorÛ.
V˘sledky testu obou samopalÛ byly

zcela identické, jak po objektivní, tak

t e s t
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Pofiádnû úãinn˘
‰korpion

V tûchto dnech se stfielcÛm dostávají do rukou první kusy zbrusu nov˘ch samopalÛ
âeské zbrojovky Uhersk˘ Brod CZ Scorpion EVO 3 S1 ráÏe 9x19 mm ve verzi
semiautomat. Redakce Stfielecké revue byla asi první, kdo si – kromû profesionálních
vojákÛ – mohl ve stfieleckém testu a ve vût‰ím mûfiítku vyzkou‰et vlastnosti plnû
automatického typu CZ Scorpion EVO 3 A1.

Samopal CZ Scorpion EVO 3 A1
ráÏe 9 mm Luger s pfiíslu‰enstvím




