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N
eklidná doba obvykle zname-
ná dobrou sezonu pro výrob-
ce zbraní a střeliva. Američtí 
producenti pistolí posílají do 
Evropy podle všeobecného 

mínění až co zbyde a evropských zase 
nejsou nějaké zástupy, aspoň těch reno-
movaných a s běžící sériovou výrobou. 
Přesto se nedá říct, že by na trhu bylo 
zrovna vakuum, o konkurenci nouze 
není a zákazník určitě má z čeho vybírat. 
Za této situace přichází se svojí troškou 
do mlýna tradiční slovenská munička 
ZVS sídlící v Dubnici nad Váhom ne-
daleko od Trenčína (dřívější Závody 
všeobecného strojárstva). 

 Pistole  
ZVS P20/P21
ING. PŘEMYSL LIŠKA ML., foto AUTOR

NOVÉ ZBRANĚ

Na pistoli se značkou ZVS 
jsme již nějakou dobu čekali. 
Existovala, vyráběla se, ale 
prakticky nebylo možné ji 
v České republice vidět ani 
koupit. Firma se však rozhodla 
otočit kor midlem své obchodní 
politiky a za cíl si vytyčila 
učinit své vý robky dostupnější 
potenciálním zákazníkům nejen 
v ČR, ale i v dalších sousedních 
zemích. Zájemcům u nás by 
tak mělo čekání brzy skončit. 
Struktura distribučních kanálů 
nebyla v době tvorby tohoto 
článku ještě jednoznačně 
dořešena, ale až článek 
vyjde, mělo by už být jasno. 
Je možné, že dovozců bude 
několik a počet prodejců asi 
vykrystalizuje podle zájmu.

�� Pistole ZVS P20 ráže 9 mm Luger  
v provedení Exclusive vypadá opravdu dobře

Čím chce na ne zrovna prázdném 
trhu zaujmout potenciální kupce? Vy-
pravil jsem se na návštěvu do Dubnice, 
abych se s pro nás novým výrobkem 
detailně seznámil. Autory designu jsou 
dva bývalí pracovníci uherskobrodské 
zbrojovky, Ladislav Skoupý, zastávající 
funkci technického ředitele, a konstruktér 
Peter Fronk. Vytyčeným úkolem bylo 
zkonstruo vat pistoli služebního charakte-
ru, čemuž odpovídají základní parametry. 

Konstrukce
Tělo pistole tvoří jednodílný výlisek 

z polymeru s příměsí skelných vláken, 
obsah skla je 13 %. V přední části nechy-

bí standardizovaná montážní 
lišta pro taktické příslušenství. 
V současnosti má pouze jednu 
příčnou drážku, ale nové kusy 
už budou mít drážky tři. Sou-
částí výlisku je rukojeť s lučí-
kem, který poskytuje komfort-
ní prostor pro ruku v rukavici. 
Má přední stranu hladkou 
a mírně zkosenou dozadu 

(s pokládáním ukazováku slabé ruky se 
nepočítá). Velikost rukojeti lze modifi-
kovat výměnnými hřbety o třech veli-
kostech. I s tím nejmenším mi celkem 
seděla, takže ženy či obecně majitelé 
velmi malých rukou by možná mohli mít 
problémy s úchopem. 

Povrch rukojeti z větší části pokrývá 
nepříliš hrubé pískové zdrsnění. Po-
dobně upravené plošky se nacházejí 
také po obou stranách nad lučíkem – 
mají napomáhat intuitivnímu odkládání 
ukazováku. Zadní hrana závěru na rozdíl 
od mnoha jiných moderních konstrukcí 
nepřesahuje rukojeť, takže pistole nemá 
„vzhled kladivouna“, místo toho na těle 
vzniknul výrazný bobří ocas.

Do plastového těla jsou usazeny 
dva oddělené ocelové bloky. Přední 
nese spoušť se spoušťovou pružinou, 
obě páky záchytu závěru, spojovací 
čep a samozřejmě také přední dvojici 
vodítek závěru. Zadní blok pak kromě 
druhého páru vodítek závěru obsahuje 
další funkční prvky, jako je kohout s od-
lehčeným palečníkem, ruční pojistka, 
vyhazovač atd. 

Ve svých pozicích jsou oba bloky 
zajištěny příčnými čepy. Zajímalo mě, 
zda dva oddělené bloky nesoucí 

�� Kromě manuálu obsahuje 
balení 2 zásobníky, 3 různě velké 
hřbety rukojeti, vytěráky a nabíjecí 
pomůcku




