
Když jsme se Petra Novo-
hradského zeptali, odkdy 
se vlastně věnuje zbraním, 

bez rozmýšlení pravil, že odjakži-
va – původně jako uživatel, později 
jako výrobce. „Záhy po revoluci jsem 
se stal příslušníkem královéhradec-
kého 18. pěšího pluku, se kterým 
jsme dělali především válku roku 
1866. V pluku jsem dodnes, ale 
už chodím jen na akce s tematikou 
první a druhé světové války,“ řekl nám 
Petr Novohradský. „Historické jednotky 
pochopitelně potřebovaly zbraně a ne-
jen díky nim se tu otevíral trh pro lidi, 
kteří jim budou dělat a opravovat repliky. 
Moje cesta k puškařině byla podobná 
jako v případě řady jiných kluků, kteří ji 
po roce 1990 chtěli dělat. Původně jsem 
se vyučil nástrojařem a odtud vedla po-
měrně jednoduchá cesta k rekvalifikaci na 
puškaře ve známé uherskobrodské škole. 
Bylo nás tam tehdy z východních Čech 
hned několik.“

Koncesi na výrobu zbraní získal Petr 
Novohradský v roce 2003. První skutečně 
nosný program představovala výroba 
samonabíjecích klonů útočných pušek 
vz. 58 pod typovým označením FSN. 
Ty vyráběl původně pro Zelený sport 
a nyní ve výrobě pokračuje sám pod svojí 
značkou. Zbraně si získaly 
řadu příznivců a dobře 

EXP představoval ve své době skutečnou 
bombu na trhu. S výjimkou značení vý-
robce má zbraň naprosto shodný vzhled 
s originálem, ale všechny součásti zbraně 
byly vyrobeny nově. Z hlediska zákona jde 
tedy o nové výrobky, které jsou Českým 
úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva 
zařazeny do kategorie D. 

Po samopalu MP 38 přišel na řadu 
expanzní MP 18 a pro jednotky, které 
představují sovětskou armádu, vycháze-
jí z Holic expanzní samopaly Děgťarev. 
Tyto zbraně už léta představují základ 
expanzní nabídky holické firmy. Postup-
ně k nim přibyl MP 3008 Neumünster 
a od něj byl jen krok k samopalům Sten, 
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se prodávají. Jako pra-
videlný účastník „bojo-
vých“ akcí správně vycítil 
poptávku ze strany členů 
vojenských historických 
jednotek po expanzních zbra-
ních, k jejichž držení není nutný zbrojní 
průkaz a při jejichž používání se nemusí 
zřizovat střelnice, protože jde o zbraně 
kategorie D.

„Tu úplně první expanzní zbraň jsem si 
udělal pro sebe a pro kamaráda. Ukázalo 
se, že to funguje, že to odpovídá předpi-
sům a zájemci o expanzní zbraně se začali 
jen hrnout.“ První model, který začal Petr 
Novohradský vyrábět, byl německý sa-
mopal MP 38 a tento výrobek v ráži 9 mm 
Luger Blank s typovým označením MP 38 

Nevelké město Holice se v posledních letech stalo pro české milovníky zbraní 
lokalitou, která stojí za pozornost. Vedle známé Zbrojovky Holice přitahují pozornost 
milovníků zbraní ještě další firmou. V roce 2003 se tam z nedalekých Pardubic 
přesunul puškař Petr Novohradský, který je znám především členům klubů vojenské 
historie a milovníkům samonabíjecích provedení útočných pušek vz. 58. A tak jsme se 
před časem s Petrem Novohradským domluvili na krátké návštěvě jeho království.

  Expanzní od  
Novohradského
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Výroba 
expanzních 
samopalů u Petra 
Novohradského 
začala modelem 
MP 38 EXP. 
Zbraň se vyrábí 
dodnes.

Holický MP 3008

Na každé expanzní zbrani je typové označení, 
signatura výrobce a ráže
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