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moderní zbraně

P
okud jde o pistole, zbrojov-
ky v Čínské lidové republice 
ve velkém kopírovaly slavné 
modely Mauser C96, Walther 
PP, sovětské TT a PM, poz-

ději přidaly klony pistolí M1911A1, CZ 
75/85 či SIG Sauer. K tomu je třeba 
připočíst napodobeniny zahraničních 
sportovních speciálů (Walther, Par-

Čína je země, která se mohla 
chlubit vyspělou civilizací 
v době, kdy v našich 
končinách byla 
vrcholem technologie 
bronzová sekyra. 
Postupem doby v Číně 
vznikly tak přelomové 
vynálezy, jako je 
střelný prach, kompas či 
papír, nemluvě o nudlích. 
Do moderní éry však věkovitá 
velmoc vstoupila v nevalné 
kondici a rychle si osvojila zvyk 
zkracovat náskok západních 
zemí bezostyšným kopírováním 
všeho, co se zkopírovat dá. 
Dlouho to platilo i v případě 
ručních palných zbraní. 

dini, Morini). Nicméně od přelomu 
70. a 80. let minulého století v ČLR 
začaly vznikat také více či méně origi-
nální zbraně, z nichž mnohé po nějaké 
době doputovaly i na západní civilní 
trhy včetně našeho. 

Zdařilá QSZ
Za daleko nejzdařilejší je možné po-

važovat řadu pistolí odvozenou od 
armádní pramáti QSZ-92 z první polo-
viny 90. let. Zatímco původní služební 
model, s oficiálním označením Typ 92, 
střílí pozoruhodným průbojným nábo-
jem 5,8x21 mm, pro policejní složky 
a pro civilní trh vznikly varianty ráže 
9 mm Luger, označované CF-98 a NP- 
-42. O obou jsme už v SR psali – mrkně-
te do našeho archivu (Publero.com) na 
čísla 9/2008, 5/2009 a nejnověji 7/2013. 

QSZ a její potomci jsou 
navenek vcelku konvenč-
ní, moderní SA/DA pis-
tole s vnějším kohoutem 
a polymerovým tělem, 
na jehož rukojeti západ-
ní zákazníky lehce prudí 
propagandistická hvězda 
(tu si výrobce kupodivu 
odpustil na základní ar-

mádní verzi). 
Jde ovšem o zbraně se závěrem 

uzamčeným zajímavou variací na téma 
otáčivá hlaveň, která má v tomto pří-
padě šest uzamykacích ozubů – dvě 
trojice – a její pohyb ovládá vsazená 
kulisa. (Zaslouží zmínit, že závěr pů-
vodní pistole ráže 5,8x21 mm je údajně 
polouzamčený, resp. brzděný.) Pozo-
ruhodné je také umístění kompletního 

spoušťového a bicího mechanismu 
do plechového šasi, nazývaného též 
klec, které lze při demontáži odejmout 
a jehož dlouhá přední část, u modelu 
CF-98 výrazně přesahující konec po-
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�� Nová pistole ráže  
45 Auto s popisem závěru 

QX4–.45, avšak ve firemních 
materiálech označovaná 

jako NP-4245. Hlaveň 
pětačtyřicítkové pistole má na 

povrchu masivní šroubovici.

Napínání nové pětačtyřicítky 
Norinco není pro kavárenské 
typy, hlaveň se otáčí skoro 
o celých 360°.




