
„Já jsem si s my‰lenkou v˘roby
samopalu Sten na náboje
9 mm Luger Blank hrál uÏ pfied

dobr˘mi deseti lety. Pak to ale nûjak
usnulo a vûnoval jsem se jin˘m v˘ro-
bám, hlavnû pfiedovkám a jehlovkám.
Na zaãátku roku 2010 se ukázalo, Ïe pfii-
‰el ãas, abych se do StenÛ pustil znova.
Objevila se jasnû formulovaná poptáv-
ka ze strany klubÛ vojenské historie a já
dostal chuÈ tu práci udûlat,“ fiekl nám
k tomu u kafe Milo‰ Skrbek. „Také se
tehdy objevil jeden krásn˘ originální
Sten, bÛhví kolikát˘ z tûch, co jsem mûl
v ruce, ale byl to tenhle, kter˘ poslou-
Ïil jako vzor. PÛvodní v˘kresovou do-
kumentaci jsme nemûli, ta vznikla aÏ
v prÛbûhu studia toho vzoru. DrÏeli
jsme se originálu na sto procent.“
Jak v˘robce pfiipomnûl, k uvedení

nové, byÈ expanzní zbranû na trh je nut-
né absolvovat také pfiíslu‰né úfiední ko-
leãko. âesk˘ úfiad pro zkou‰ení zbraní
a stfieliva si bedlivû hlídá, aby se na trh
nedostaly problematické v˘robky, a ce-
lou konstrukci dÛkladnû provûfiil. Na zá-
kladû jeho pfiipomínek se pÛvodní pro-
totyp upravoval. A vzhledem k tomu, Ïe
firma soubûÏnû vyrábûla také jiné zbra-

nû, jejichÏ v˘roba uÏ je zabûhnutá, od roz-
hodnutí vyrábût pfies pfiípravu v˘kresÛ
a provûfiení ve zku‰ebnû aÏ k dokonãe-
n˘m v˘robkÛm to trvalo zhruba rok. Od
poãátku roku 2010 do jara 2011, kdy prv-
ní hotové zbranû ode‰ly k zákazníkÛm.

Jak jsme zjistili pfii prohlídce samopa-
lu, zmûny spou‰Èového a bicího ústrojí
nejsou oproti originálu vÛbec Ïádné.
V‰echno je jako u britského samopalu.
Stejnû také funguje pfiepínání ze stfielby
jednotliv˘mi ranami na stfielbu dávkou.
Jak nám fiekl Milo‰ Skrbek, nejmarkant-
nûj‰í jsou zmûny na hlavni, která vlastnû
nemá fungovat jako hlaveÀ a ze samo-
palu dûlá expanzní zbraÀ. HlaveÀ se
skládá z komory, vlastní hlavnû nebo spí‰
trubky, která není dráÏkovaná a nemá ani
ráÏ pÛvodní zbranû (av‰ak má její roz-
mûry), a pfiedev‰ím z pfiepáÏky v hlav-
ni, která definitivnû brání vystfielení stfie-
ly. V‰echny tyto ãásti tvofií navzájem ne-
oddûlitelnû spojen˘ celek, ve kterém
jsou je‰tû dal‰í vymy‰lenosti proti po-
kusÛm zbraÀ nûjak pfiestavût, o nichÏ v˘-
robce nechce mluvit.

„Pfiedev‰ím náboj 9 mm Luger se
stfielou do té zbranû nenabijete,“ fiíká Mi-
lo‰ Skrbek. „A kdyby se vám to náhodou
povedlo, pfii v˘stfielu se celá pfiední ãást
zbranû od komory po konec hlavnû roz-
padne.“ Celek hlavnû s komorou je pak
pfiivafien k tûlu zbranû.
Jak nám Milo‰ Skrbek fiekl, celá první

série StenÛ je je‰tû pfied dokonãením pro-
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Po nûjakém ãase jsme byli opût pozváni na náv‰tûvu pohostinné pu‰kafiské dílny
Milo‰e Skrbka ve Vysoké nad Labem. Na podzim jsme se tam zastavovali a mezi
fiadou rozpracovan˘ch v˘robkÛ jsme objevili sérii samopalÛ Sten Mk II na nábojky
9 mm Luger Blank. Nyní nám bylo oznámeno, Ïe první série zbraní, které jsou coby
zbranû expanzní prodejné od 18 let bez zbrojního prÛkazu, je hotová. Záhy pÛjde
ke sv˘m majitelÛm a mÛÏeme se proto pfiijet podívat.

Steny pro kaÏdého

·achta zásobníku sklopená do pfiepravní polohy

Milo‰ Skrbek patfií k tûm na‰im pu‰kafiÛm, jimÏ jde
práce od ruky. Baví ho to a rád zkou‰í nové vûci.

PruÏina a závûr vyjmuté z pouzdra závûru. Pfii koneãné montáÏi jsou tyto sou-
ãástky v pouzdru závûru zavafieny tak, Ïe je uÏ nelze vyjmout. Tím ov‰em není
omezena odnímatelnost ramenní opûrky, kterou lze odmontovat jako u originálu.




