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moderní zbraně

P
ísmena CZ měla zase připo-
mínat jistou středoevropskou 
zbrojovku, i když údajně to 
byla zkratka tehdejšího ná-
zvu podniku Crvena (rudá) 

Zastava.
Srbové si ke kopírování a zjedno-

dušení vybrali zbraň velmi prestižní 
značky, která se dlouhodobě prosazuje 
v tendrech pro policie i armády a má 
vynikající pověst mezi sportovními 
střelci. Ostatně oni nikdy nekopírovali 
šunt, jenž by neměl šanci, ale využívali 
osvědčená řešení.

K nám se v posledních dvou de-
setiletích hodně dostávaly lovecké 
kulovnice značky Zastava, které do-
váží Detex. Pistole a zbraně vzniklé 
z vojenských modelů stály na okraji 
zájmu, což ovšem už před několika lety 
změnil Zelený sport, jenž začal dovážet 
širokou škálu pistolí, samonabíjecích 
pušek a odstřelovaček této značky. 
Dovezl také řadu starších zbraní, které 
vyrobila Crvena Zastava pro jugosláv-

Už na přelomu 
80. a 90. let 

20. století se 
v nabídce srbské 

(tehdy vlastně 
ještě jugoslávské) 

firmy Zastava 
objevily pistole, které 
nápadně připomínaly 

výrobky značky SIG 
Sauer. Konkrétně šlo 
o model P226, jemuž 

se velmi podobala 
pistole Zastava 

CZ99 a podobá se 
mu i nynější model 

CZ999. 

skou armádu, z nichž ty střílející dáv-
kou prošly konverzí na samonabíjecí. 
Tato firma je u Srbů evidentně velmi 
dobře zapsána, takže dovozy zřejmě 
budou pokračovat.

V loňském roce dovezl Zelený sport 
také pistole EZ9. Vývoj této pistole 
nebyl krátký, ani jednoduchý. Zastava 
měla pistole CZ99 a CZ999, ale neměla 
v sortimentu moderní pistole služební-
ho typu s dnes stále nezbytnější lištou 
Picatinny. Kolem poloviny minulého 
desetiletí to už byl u firmy, která uva-
žuje o služebním použití svých pistolí, 
docela problém. A tak se začalo vyví-
jet. Už v roce 2007 se mluvilo o pistoli 
CZ 5, což měla být čtvrtá generace ro-

Zastava – 
srbský sIG
Mgr. JAn TETŘEV

diny CZ99. Tahle zbraň měla být ještě 
v tomtéž roce uvedena na americký 
trh jako pistole EZ. Proč zrovna tenhle 
název, těžko říct. Jenomže plány jsou 
od toho, aby se neplnily, takže ačkoli 
pistole EZ se od roku 2007 objevova-
ly na veletrzích a byly prezentovány 
na firemním webu, sériová výroba 
umožnila uvedení na americký trh až 
v roce 2010.  

Design nové EZ9 vychází z pistole 
CZ999 Scorpion a tedy z pistole SIg 
Sauer P226. nejpodstatnější rozdíl 
oproti předchozím modelům ze Za-
stavy představuje lišta Picatinny na 
spodní straně rámu. Pistole řady EZ se 
nabízejí v plné verzi i v provedení Com-

�� Zastava EZ9 nezapře svůj 
vzor v pistolích SIG Sauer, 
ale při bližším pohledu rychle 
poznáte, že to není SIG

�� Zpracování vnitřních ploch je kvalitní, ale 
špičkové úrovně od Sauerů nedosahuje

pact. Zásobník modelu EZ9 v plné verzi 
pojme 15 nábojů 9 mm Luger nebo 11 
nábojů ráže 40 Smith & Wesson (pak 
se pistole jmenuje EZ40). Prázdná 
zbraň váží 950 g a hlaveň je dlouhá 
108 mm. Kompaktní provedení má 




