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moderní zbraně

Současný stav našeho trhu se zbraněmi je příznivý  
pro zákazníka. Trh je nasycený, výrobci a prodejci nemohou 
příliš zdražovat a nabídka se spíš stále víc rozšiřuje,  
než aby se zužovala. Každý hledá, čím by ještě zákazníky 
zaujal. Distribuce je tak kvalitní, že pokud nějaká zbraň je na 
skladě v České republice, máte ji u prodejce tak do tří dnů nebo 
maximálně do týdne. Co je v Evropě, zvlášť v té unijní, k tomu 
se také nějak dostanete. Dodací lhůty narůstají především 
v případě, že chcete něco z Evropy neunijní nebo ze zámoří.

P
oněkud exoticky u nás působí 
zbraně ze slovanského státu 
na jihu Evropy, jádra bývalé 
Jugoslávie, kterým bylo ne-
pochybně Srbsko. Tento stát 

není v EU a dlouhá léta byl ostrakizován, 
protože právě Srbům se spolek, jenž si 
říká mezinárodní společenství, rozhodl 
přišít vinu za vše špatné, co se stalo 
při rozpadu bývalé Jugoslávie. Skon-
čilo to bombardováním a beztrestným 
zničením části srbské infrastruktury. 
K poškozené srbské infrastruktuře patří 
také zbrojovka Crvena Zastava, dnes 
už jen Zastava, ve městě Kragujevaci. 

zbraně z armádních skladů, které ne-
byly zničeny v průběhu válek o Titovo 
dědictví. Na trh je postupně pouštěly 
nástupnické státy bývalé Jugoslávie, 
které se vybavovaly novými zbraněmi, 
nebo – jak se děje v Evropě – zmenšo-
valy své armády. 

Nyní nastala doba, aby se naši střelci 
a sběratelé seznámili také s novější-
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tovní střelci v západních 
i bývalých východních 
zemích mohli seznámit 
také s jugoslávskými vo-
jenskými zbraněmi, které 
se dostaly do výprode-
jů buď jako znehodno-
cenky, nebo v ostrém 
provedení. Šlo o starší 
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americké rakety či bomby ji údajně těžce 
poničily, což ovšem po skončení války 
přineslo velký nárůst produktivity a kva-
lity, jelikož továrna musela být vybavena 
novými moderními stroji.

Jugoslávské civilní zbraně, které byly 
na světovém trhu doma už pěkných pár 
desetiletí, se na něj po balkánských vál-
kách rychle vrátily, pokud z něj vůbec 
kdy zmizely. I krátce po bombardování 
se našly cestičky... V průběhu prvního 
desetiletí 21. století se sběratelé a spor-

�� Black Arrow se dodává  
se zaměřovacím dalekohledem a příslušenstvím. 

Prodejce přidá ještě plnou sumku nábojů.

�� Chod závěru je hladký. Mauserův systém byl 
zvětšen, takže z toho vyšel cvalík v délce 380 mm.




