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Flobertky

P
rávě pro tyto široké cílové 
skupiny využil turecký výrob
ce expanzních zbraní Ekol
Voltran potenciál svého mi
nirevolveru Arda, který vzal 

i jako konstrukční základ pro zajímavou 
miniflobertku na náboj ráže 4 mm 
Flobert (krátký) s okrajovým zápalem.

Díky vstřícnosti Jaroslava Ságla 
z lounské firmy Hubertka, která se 
mimo jiné specializuje i na prodej tu
reckých výrobků Ekol, jsem měl mož
nost vyzkoušet zbrusu nový flobertkový 
revolver Arda. Ty do České repub
liky dováží pražská společnost JGS 
Trade, s. r. o. Výrobce Ekol Voltran 
nabízí revolver Arda také pro akus
tickou střelbu nábojkami v různých 
rážích. Tyto podstatně hlasitější verze 
za ujmou především ty, jež rádi vystře
lují zábavnou pyrotechniku, nebo dávají 
v nouzi přednost výstřelu s nábojkou 

obsahující dráždivou látku. Z rovněž 
volně prodejné miniflobertky Arda na 
rozdíl od „plynových“ verzí sice světlici 
nevystřelíte, avšak potenciál zbraně lze 
spatřit v neméně zajímavé možnosti dě
lání děr do terčů v blízkém okolí střelce.

Revolver Arda je uložen v plastovém 
„zbraňovém kufru“, který je hodně 
zmenšený, ale podle vzoru větších 
obalů také vyložený molitanem. Po 
jeho otevření se nám kromě nové, ješ
tě nakonzervované zbraně (zabalené 
navíc do PVC sáčku) ukáže také český 
návod spolu se záručním listem. Kon

ArdA
Jiří MAnDíK

Jsou lidé, kteří nechtějí anebo 
nemohou mít „papíry“ na 
ostrou zbraň a třeba ani netouží 
po volně prodejné zbrani, která 
dokáže střelami vymazat střed 
terče na vzdálenost desítek 
metrů... Také je spousta těch, 
kteří už vše, o čem snili, ve 
svém trezoru mají nebo měli, 
ale přesto nepohrdnou hračkou 
pro dospělé. 

struktéři zmenšili jednočinný revolver 
až na přívětivě skladné rozměry derin
gerů. Od nich se však turecký revolver 
odlišuje větším profilem válce (tedy 
větší šířkou), ale také zvýšenou kapa
citou pěti nábojových komor. 

Spoušť není chráněna lučíkem. Ostat
ně u zbraně s čistokrevně jednočinným 
mechanismem to vůbec není na škodu 
a se spuštěným kohoutem při stisknutí 
spouště nemůže dojít k výstřelu. Absen
ce mechanické ochrany spouště dodává 
tureckému minirevolveru ten správný 

Ekol ArdA 4 mm FlobErt 
krátký
kapacita válce 5 nábojů

celková délka 101 mm

výška 79 mm

maximální šířka 28 mm

délka hlavně 22 mm

hmotnost 247 g

Ekol

vzhled starých zbraní. na rozdíl od ji
ných miniflobertek, které neumějí samy 
otáčet válcem, Arda při natažení bicího 
mechanismu automaticky transportuje 
další komoru před zápalník umístěný 
v rámu revolveru. napínání rozměrného 
kohoutu s hlubokým vybráním pro palec 
je pohotové a oceníte je při zábavné 
střelbě na více terčů, třeba i za pomoci 
natahování hřbetem dlaně. 

S ohledem na nižší cenovou kategorii 
je zpracování flobertky Arda na slušné 
úrovni. na namátkou vybraném exem
pláři jsem však přece jen nalezl na přední 
části hlavně pod leskle černou povrcho
vou úpravou několik nepěkných rýh 

�� Ekol Arda ráže 4 mm Flobert krátký


