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TEST

Jen málo mužů střední  
a starší generace při vyslovení 
slova Spitfire nezbystří.  
Co udělá nejmladší generace, 

SpiTfire 
bez křídel
Mgr. JAn TETŘEV

J
en málokdo ví, že Spitfire je 
také pistole, která má vztah 
k bývalému Československu, 
respektive k dnešní České re-
publice. Je to pistole, která se 

inspirovala prací českých (spíš morav-
ských) rukou a nápady českých a mo-
ravských konstruktérů – klon slavné 
ČZ (CZ) 75. Čtenáři Střelecké revue se 
s touto zbraní setkali už několikrát, ale 
nikdo z autorů, kteří o ní psali, si z ní 
nemohl vystřelit a v klidu si ji rozebrat. 
Historie pistolí Spitfire je totiž poměrně 
krátká a počet vyrobených kusů nebude 
velký. Dostat se k jedné z nich nám až 
teď pomohl Ing. Daniel Řehák ze známé 
obchodní firmy v České Třebové.

Devadesátá léta
Všechno veřejné, co se kolem pistole 

Spitfire dělo, začalo, když jsme my z vý-
chodu začali „vstupovat do Evropy“. 
na prvním veletrhu IWA 1990, na který 
mohli naši občané svobodně vyjet bez 
výjezdní doložky a devizového příslibu, 
se nečekaně objevila nová pistole v ráži 
9 mm Luger z Velké Británie. Britská tra-
dice výroby zbraní už tehdy dávno ne-
byla, co bývala, a nová pistole britského 
původu jako kdyby měla slavnou tradici 
znovu nakopnout. Žádné znovuzrození 
britského zbrojního průmyslu se ale ne-
konalo. Dovolíme si vyslovit hypotézu, 

že kdyby byla pistole Spitfire přišla na 
trh o pár let dřív, měla šanci. Teď byl 
ale trh obsazený klony CZ se značkou 
Tanfoglio (v USA se prodávaly jako 
EAA) a mohl na něj i výrobce originálů 
z Uherského Brodu. 

Konstruktérem celoocelové pistole 
Spitfire byl John Slough, který došel jen 
k několika podstatnějším odchylkám od 
originálu: použil korozivzdorný materiál 
a navrhl kompaktnější rozměry, dané 
kratší hlavní (94 mm) a nepatrně nižší 
kapacitou dvouřadého zásobníku (14 
nábojů). Ovládací prvky byly zpočátku 

pouze levostranné, s klasickou pojistkou 
a záchytem závěru. Mířidla byla zpočát-
ku pevná, s posunem hledí v drážce, 
později se objevilo regulovatelné hledí. 
Zbraň měla celkovou délku 180 mm 
a nenabitá vážila přesně jeden kilogram. 
O skutečných střeleckých kvalitách pis-
tolí se tehdy nic nevědělo.

na závěru pistolí Spitfire je jako vý-
robce uvedena firma JSL; sídlila na 
adrese All Saints Chambers, Eign gate, 
Hereford Hr4 0AE. Písmena JSL jsou 
zkratkou názvu firmy John Slough of 
London, která dodnes působí v Herefor-
du. John Slough je především sběratel 
a restaurátor. Od roku 1967 začal obcho-
dovat se starožitnostmi a starožitnými 
zbraněmi. Pracoval spolu se svým 

si netroufnu odhadovat. Někdo 
nejspíš bude vědět hned, 
ostatní by si to 
museli vygooglovat. 
Spitfire, respektive 
Supermarine Spitfire, 
je slavná britská stíhačka 
ze druhé světové 
války. Bitva o Británii, 
svípy nad okupovanou Evropu, 
Britové, Kanaďané, Poláci, Češi, 
Novozélanďané, Australané... 
Mimochodem, slovo spitfire podle 
překladače znamená mimo jiné 
zlá kočka či nevraživý člověk.

�� Pistole 
Spitfire už na 
první pohled 
nezapře svůj 

český vzor

Spitfire je dnes už 
kuriozita sběratelského 
charakteru.


