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OBAMKA 
„nahoře bez“

MGR. JAN TETŘEV

Flobertky jsou dnes mezi rekreačními střelci v České republice 
skutečný hit. Ačkoli si je u nás můžeme volně koupit pouze 
s energií střely na ústí do 7,5 J, tyto zbraně se velmi dobře 
prodávají. Nabídka na trhu je navíc velice široká. Krátké zbraně, 
zvlášť revolvery, se k nám dovážejí převážně z Turecka,  
ale dlouhé se z významné části vyrábějí v našich českých 
firmách, ačkoli i zde jsou významné dovozy. 

V
ýznamným českým výrob-
cem flobertek se v posledních 
dvou letech stala firma May-
zus Gunsmith Company, která 
dnes sídlí ve východočeských 

Holicích. Je to malý podnik, založe-
ný takříkajíc na zeleném drnu. V tomto 
regionu, kde má strojírenská výroba 
v malých firmách tradici, vysbíral lidi, 
kteří mají ke zbraním vztah a umějí je 
dělat. Vyrábějí se tam lovecké malo-
rážky, malorážky pro rekreační střelbu, 
zajímavá malorážka pro biatlon a právě 
flobertky. Ty dnes zřejmě představují 
produkt, který je ze sortimentu Mayzus 
Gunsmith Company nejvíc vidět. 

Dominantní ráže českého trhu s flo-
bertkami je 6 mm ME Flobert court, 
v níž se vyrábí nejvíc zbraní. A týká se to 
i těch holických, ačkoli jsou tu i výjimky.

V nabídce holického výrobce je dnes 
flobertka MZ06 Balalayka s přímotaž-
ným závěrem a v ráži 6 mm ME Flobert 
Court. Na ni navazuje MZ04 Balalaechka 
v malinkaté ráži 4 mm Randz court a pak 
je tu úplně nejnovější model MZ07 
Obamka v ráži 6 mm ME Flobert Court.

Díky svému názvu je tato poslední 
zbraň populární. Vždyť má jméno po 
americkém prezidentovi, který se svý-
mi pokusy odzbrojit Američany stal 
strůjcem největší zbraňové horečky ve 

TEST

Spojených státech od jejich založení. 
Petra Kupcová, která je tváří malé vý-
chodočeské firmy, nám k tomuto názvu 
ovšem řekla něco jiného: „Pokud je mi 
známo, tak obamka je hudební nástroj, 
jenž se používá na Kavkaze. Název zbra-
ně vymyslel majitel naší firmy. A to je 
člověk hudby znalý, jenž rozhodně má 
smysl pro humor. Nejste první, kdo se 
na to ptá, protože informace o Obamce 
proběhla jako blesk sociálními sítěmi 
a o naše Obamky je dnes velký zájem. 
Mohu jen říct, že to jméno z Kavkazu, 
které čirou náhodou vyvolává asociace 
se jménem bývalého amerického pre-
zidenta, skutečně dobře prodává a lidé, 
kteří tyhle zbraně nakupují, jsou většinou 
velmi usměvaví.“

Když už jsme v Holicích byli, půjčili 
jsme si jednu Obamku na vyzkoušení. 
Jednalo se o provedení, na kterém není 
od výrobce namontován zaměřovací 
dalekohled, takže jsme jej s mými pány 
synovci nazvali Obamka nahoře bez. 

Obamky se dodávají v papírových 
krabicích, zabalené ještě v obalu z ige-
litu. Ta naše voněla novotou, protože 
přišla rovnou z výroby, a první dojem 
byl vynikající. Elegantní zbraň, opatřená 
válcovým odsuvným závěrem. 

Buková pažba je vzorně zpracovaná 
a olejovaná. Má pistolovou rukojeť bez 
rybin a rybiny nejsou ani na předpažbí. 
Ostatně proč by zbraň bez zpětného 
rázu měla mít nějaké rybiny? Pažba 
nemá lícnici a zakončuje ji zdrsněná 
plastová botka. Obamka mi hned na 
první pohled připadala jakási malá, ale 
když jsem ji vzal do ruky, ukázalo se, že 
k mým 182 centimetrům je tak akorát. 
Perfektně mi sedla do ramene a pánům 
synovcům taky. Když jsme ji vyzkoušeli 
s devítiletou slečnou, měla s pažbou co 
dělat jako každé dítě s dospělou flintou. 
Zato váhu této zbraně si pochvalovala. 
Pažba je prostě pro dospělé nebo skoro 
dospělé. Obamka je ale lehká.  

Mechanismus je velmi jednoduchý 
a vychází z malorážek nebo flobertek, 
které kdysi za první republiky vyráběla 
firma František Dušek v Opočně. A do-
dejme popravdě, že před ní a po ní řada 
jiných firem. Válcová hlaveň je vlepená 
a zajištěná do pouzdra závěru. Na hlavni 
je na příčné rybině jednoduché hledí,  

��  Obamka je krátká, 
lehká a elegantní

��  Obchodní jméno zbraně je nahoře 
na pouzdru závěru, kde je také rybina 
pro montáž zaměřovacího dalekohledu




