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A
čkoli je náš trh s krátkými 
palnými zbraněmi dlouhá 
léta otevřený, velmi vý-
znamný podíl stále drží náš 
dominantní výrobce Česká 

zbrojovka se všemožnými variacemi na 
pistole řady CZ 75. A také tu běhá pěk-
ných pár klonů této zbraně, vyrobených 
někde v zahraničí. Malorážkový adaptér 
na pětasedmu je tedy jistě zajímavý 
artikl, ačkoli naši střelci adaptérům zřej-
mě až tak masově neholdují. V uplynu-
lých letech se jich objevilo několik, ale 
podíváme -li se na aktuální nabídku, 
zjistíme, že adaptér na CZ 75 dnes nabízí 
opět jenom Česká zbrojovka. Aktuálně 
je to osvědčený model Kadet 2. 

Protože je tu jen jeden výrobce, je 
možné, že na trhu s adaptéry na CZ 
75 je jistá mezera. Vklínit se do této 

Malorážkový adaptér na pistoli je především ekonomická záležitost. 
Když člověk střílí z pistole ráže 9 mm Luger, 40 Smith & Wesson 
nebo 45 Auto, stojí každá rána hned několik korun. Pokud se 
střílí jednou za uherský rok nebo párkrát za rok, dá se tato 
cena akceptovat. Pokud ale střílíte častěji a váš příjem se 
pohybuje kolem průměru, dělá sportovní střelba díru do 
rozpočtu. Jedno z řešení této situace je přebíjení 
nábojů. Druhé řešení je malorážkový adaptér. 
Zastřílíte si, ušetříte a potom ze své pistole 
několika nacvičenými pohyby 
uděláte zase plnotučnou 
zbraň na velké a drahé 
náboje.

na pětasedmu
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pistoli CZ 75 

SP-01

příslušenství

ORiOn
mezery se rozhodla vyškovská firma 
Antreg. Vydala se na pole poměrně 
náročné. Samonabíjecí malorážkové 
zbraně a zvlášť adaptéry představují 
velmi specifický sektor zbrojní výroby. 
Na světě je totiž velké množství značek 
a provedení náboje 22 long rifle, pro 
který jsou určeny. A každý si tento 
náboj dělá – v rámci specifikace CIP 
a daných tolerancí – tak trochu podle 
svého. Liší se nejen laborace a výkony, 
ale také střely (materiál, povrchová 
úprava, konzervace). Liší se také ma-
teriál a konstrukce nábojnic. Někdo má 
dno z tenčího plechu, někdo má také 
citlivější a někdo méně citlivou zápal-
kovou slož. Ale kdo na to má postavit 
univerzální samonabíjecí zbraň nebo 
adaptér? Vývoj skutečně kvalitního 
výrobku také v tomto oboru stojí moře 

práce, spoustu času a kýble patron, 
tedy obecně nemalé peníze.

Vyškovská firma Antreg pod vedením 
šéfa vývoje a výzkumu Ing. Svatoslava 
Suchomela uvedla na trh novou řadu 
adaptérů určených pro pistole řady 
CZ 75 a jejich klonů. Ačkoli měl Ing. 
Suchomel ve svém života běhu několik 
odboček mimo zbraně, vždycky ho to 
k nim táhlo a podílel se na konstrukci 
jejich částí a úpravách pro různé výrobce 
včetně zavedení takových dílů do 

�� Tvůrce adaptéru Ing. Svatoslav Suchomel  
ve stánku firmy Antreg v Norimberku


