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V
še započalo 
v roce 2004, 
kdy jsme se 
stali jedněmi 

z prvních majitelů sa-
monabíjecích CZ 858 
Tactical od České zbrojov-
ky Uherský Brod, avšak 
základní vzhled z roku 1960 
nám nevyhovoval a chtěli 
jsme své spolehlivé zbraně 
mít v moderním a funkčním 
kabátě. Bohužel v té době 
byla na trhu naprostá absence 
jakýchkoli doplňků, snad s výjimkou 
předpažbí Brügger & Thommet a prv-
ních prototypů pistolových rukojetí od 
firmy ArsenalCZ. Proto nám nezbylo 
nic jiného, než se do vývoje pustit sami. 

Nicméně postupem času vyšlo na-
jevo, že nebude stačit osadit na zbraň 
kompenzátor a na původní předpažbí 
osadit lišty pro montáž doplňků. Bylo 
třeba sestavit celý koncept modernizace 
od kompenzátoru po pažbu, který by 
jednak sledoval moderní trendy, a navíc 
se držel našeho původního rozhodnutí – 
nijak nezasahoval do konstrukce zbraně 
a nevyžadoval při instalaci žádné doda-
tečné úpravy pouzdra závěru zbraně. 
Z toho se v dalších letech stal největší 
problém vzhledem k relativně velkým 
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Když jsme s nejlepším kamarádem Ing. Petrem 
Balcarem v létě roku 2008 zakládali web 

Gunexpert pro fanoušky Sa 58, nenapadlo nás, 
že nám tento krok změní životy, dá nám nové 

přátele a naopak nám některé vezme.  
Od nápadu provozovat web pro fanoušky a majitele 

legendární „Kosy“ jsme se dostali až k tomuto článku 
o vrcholném stadiu evoluce původního samopalu  

vz. 58, ke zbrani s názvem VZ 2058 Expert. 

výrobním tolerancím a nepřesnostem, 
které vznikly výrobou napříč třemi de-
setiletími. 

Zlomový okamžik při realizaci zbraně 
VZ 2058 Expert představovalo spojení 
s legendou moderního českého puškař-
ství, firmou pana Antonína Zendla. Jeho 
syn Tomáš, kterého díky jeho konstruk-
térskému a designovému myšlení pova-
žuji na poli zbraně Sa vz. 58 za nejlepšího 
v oboru, dokázal naše myšlenky rozvi-
nout až do maxima technických možností 
s ohledem na funkčnost, ergonomii a de-
sign. Realizoval jejich konstrukci a rozběh 
výroby prvních prototypů, které pro nás 
ve své nově vzniklé firmě EvoArms s. r. o.  
neustále zdokonaluje. 

Celkově se jednalo o 14 funkčních 
celků a součástek, které vám zde před-
stavím v pořadí, v jakém postupně 
vznikaly. Stojí za zmínku, že všechny 
uvedené součástky jsou kompatibilní 
s většinou samonabíjecích klonů Sa  
vz. 58, dostupných na našem trhu.

Kompenzátor 
Kompenzátor stál na samém začátku 

naší cesty, neboť to byl úplně první 
produkt, vyvinutý ještě samostatně 
Tomášem Zendlem v roce 2007. Podle 
výsledků zkoušek ve Vojenském tech-
nickém ústavu výzbroje a munice ve 
Slavičíně se jedná o nejúčinnější kom-
penzátor svého druhu na trhu, 

od GuneXpertu




