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První slovenská
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Cesta ke slovenským pistolím
První výsledek práce slovenských 

konstruktérů, jenž byl našim zájemcům 
představen na veletrhu IDET 1994, byla 
pistole arrow z výzkumného ústavu 
Považských strojíren. Byl to jednoznač-
ně klon CZ 75 a vystavené exempláře 
byly prototypy. Výrobní podnik měl 
se zbrojní výrobou bohaté zkušenosti. 
Závod v Považské Bystrici vybudovala 
Zbrojovka Brno už v letech 1934–1935, 
kdy sem byla přemístěna výroba Česko-

valo. nová slovenská pistole se znovu 
objevila na veletrhu IDET 1997. Tehdy 
už nesla označení PS 97 a vyráběla ji 
firma Považské strojírny Povzbroj. Už 
tehdy se pokládalo za jisté, že pistole 
bude zavedena do výzbroje slovenské 
armády. Předběžná smlouva o nákupu 
byla uzavřena pravděpodobně v říj-
nu 1997. Design zbraně nebyl nijak 
ohromující, hmotnost 1,12 kg v prázd-
ném stavu byla také poměrně vyso-
ká a vnější podobnost s pětasedm - 
desátkou stále poměrně značná. 
Uzamčení závěru se ovšem realizova-
lo do zvětšeného výhozního okénka. 

na tehdy ještě slavné výstavě Lovec-
ké a sportovní zbraně v Praze („Inche-
ba“) pistoli v roce 1997 nabízela pro 
civilní trh firma arms Moravia. Tvrdilo 
se, že pistole zařadila do výzbroje 

Po úspěšném rozdělení Československa, jehož dvacáté výročí 
jsme si nedávno připomněli, stály oba nástupnické státy mimo 
jiné před nutností přezbrojit své ozbrojené složky novými 
pistolemi. O armádu tolik nešlo, protože její nasazení proti 
nepříteli se hned tak nečekalo, ale policie stanula tváří v tvář 
masivní vlně kriminality a organizovaného zločinu. Česká 
republika na tom byla podstatně lépe než Slovensko, protože 
zde byl zavedený výrobce pistolí, který měl co nabídnout. Přesto 
bylo přezbrojení naší policie velmi dramatické. Slováci na tom 
byli původně s pistolemi podstatně hůř, protože výroba ručních 
palných zbraní u nich nebyla rozvinutá. Nicméně nezůstali stát 
s rukama v klíně. Už jen národní hrdost, ale také podnikavost 
a selský rozum velely, aby země měla vlastní pistoli.

PS 97 S
ráže 9 mm Luger

délka hlavně 114 mm

celková délka 210 mm

výška (se zásobníkem) 138 mm

šířka 36 mm

kapacita zásobníku 15 nábojů

hmotnost prázdné 
zbraně (se zásobníkem)

1,12 kg

slovenská policie, která je má začít pře-
bírat od roku 1998. V té době o zbrani 
podrobně informovala jak Střelecká 
revue, tak tehdejší Střelecký magazín.

V roce 1998 už vedle černé verze 
existovala pistole matně niklovaná 
a vpředu na rámu se objevila lišta pro 
příslušenství, i když zřejmě nikoliv 
u zbraní pro ozbrojené složky. Tehdy 
se mluvilo o objednávce 1600 kusů ze 
slovenské armády a o pár desítkách 
kusů pro železniční policii. Domnívá-
me se však, že objednávka slovenské 
armády byla větší, ale počet skutečně 
dodaných pistolí se opravdu mohl 

slovenských muničních a kovodělných 
závodů (dřív J. roth) z Bratislavy. Zá-
vod vyráběl pěchotní a dělostřeleckou 
munici a od roku 1937 také pušky vz. 24. 
Za války se zde vyráběly pušky Mauser, 
po válce samonabíjecí pušky vz. 52, 
a samozřejmě střelivo. Krátké palné 
zbraně se tu však nikdy předtím nedě-
laly a slovenští konstruktéři si museli 
velkou část know how obstarat sami. 

Po roce 1994 bylo nějakou dobu 
ticho po pěšině, ale usilovně se praco-

�� Pistole dorazily jako  
„uloženky“. Jsou nepoužité a kdesi  

v armádních skladech utrpěly drobné oděrky.
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