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Ladění zbraní

GuneXpert
Ing. JIří Fencl

Dnes už běhá spousta všelijakých, 
spíš amatérských úprav a řada firem 
také doplňky pro Sa 58 vyrábí…

Tenkrát už také byly na trhu nějaké 
doplňky, ale nelíbily se nám, a ty, kte
ré bychom chtěli, nebyly k mání. Tak 
jsme si řekli, že když nejsou, musíme 
si je vyrobit. Shodou okolností jsme 
se seznámili s Tomášem Zendlem 
a začali jsme přemýšlet, jak by to asi 
mělo vypadat. na začátku jsme spo
lupracovali s lidmi, se kterými jsme 
měli společné výrobní a prodejní cíle, 
ale jejich ukvapené prodejní záměry 
celou vzájemnou spolupráci ukončily. 
Systém předpažbí totiž nepasoval na 
každou osmapadesátku a také upev
ňovací prvky podle našeho názoru 
úplně nevyhovovaly, navíc vzhledové 

Na výstavě IDET v roce 
2011 mě zaujala výstavka 
modernizovaných samopalů 
vz. 58 od jaroměřské 
firmy GuneXpert. „Otci“ 
modernizace jsou Ing. Petr 
Balcar, Ing. Jaroslav Fiedor 
a Tomáš Zendl z puškařství 

Jak vás napadlo snažit se o inovaci 
samopalů vzor 58, které už mnozí 
považují za zastaralé?

Přivedl mě k tomu především určitý 
patriotismus. celé to ale začalo tím, 
že si můj dlouholetý kamarád a spo
lužák z vysoké školy Jaroslav Fiedor 
tuto zbraň v samonabíjecí verzi koupil 
a zavolal mi: musíš to vidět. Tak jsem 
si ji také koupil jako svoji první zbraň. 
A pak už se objevily první nápady 
– chtěl bych to upravit, aby tam šly 
dát nožičky a puškohled... To byly za
čátky. Pak jsme začali spolupracovat 
s Arsenalem, s panem Šindelářem, 
a zjišťovali jsme první věci. Začalo 
to tedy někdy v roce 2003 nebo 2004 
jako koníček, vyrábět jsme začali až 
v roce 2008.

zpracování bylo jen průměrné. chtěli 
jsme systém dotáhnout tak, aby byl 
pro uživatele maximálně přátelský, 
komplexně řešil celou modernizaci 
zbraně a designově byl úžasný. A tak 
jsme asi přišli s předpažbím zcela no
vým. To je vlastně předpažbí expert.

Jak máte ošetřeno, aby se zvlášť 
zakoupený systém předpažbí hodil na 
každou zbraň, která pro to nemá nijak 
zvlášť přesné tolerance? 

Předpažbí expert lze koupit jedině 
jako systém, tedy vcelku podpažbí 

vz. 58

Antonín Zendl 
v Daskabátě. 

Byl jsem zvědav, jak 
situace kolem Sa 58 Expert 
za uplynulý čas pokročila 
a smluvil jsem si schůzku 
s Ing. Petrem Balcarem.

�� Sa 58 Expert 
s hlavní zkrácenou 

na 300 mm, railovým 
předpažbím Expert 

prodlouženým až k plynovému 
násadci (firma A. Zendl), 
kompenzátorem TZ (Tomáš 

Zendl), hliníkovým zásobníkem  
na 30 nábojů a plastovou rukojetí FAB 

pro Sa 58. Zbraň má originální duralový kryt pouzdra závěru 
s lištou Weaver nahoře a uzamykací páku vlevo (firma A. Zendl). 
Zde s namontovaným kolimátorem EOTech EXPS 2-0 ji dotvářejí 
sklopný pažbový modul Expert s koncovkou typu CTR (a s plastovou 
opěrkou Magpul pro AR-15/M16/M4) a před zásobníkovou šachtou 
oboustranný záchyt zásobníku a záchyt závěru TZ. Pojistka je 
klasická, pouze pravostranná. 

�� Ing. Petr 
Balcar 




