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nové zbraně

Nejslavnější česká pistole 
má mnoho variant a mnoho 
provedení. Vedle přečetných 
ostrých pistolí z nabídky 
podniku, kde zbraň vznikla, 
existují po celém světě 
klony. Podobu této pistole 
má též řada airsoftových 
zbraní. Co však dosud 

nelze rozebrat. V rámu je totiž zajišťo-
vací kolík, který to nedovolí. Kolík je 
dobře zakalený a na své místo je zali-
sován zatepla do slepé díry. „Pokud by 
už někdo byl tak nadšený, že by naši 
pistoli chtěl změnit na ostrou, ke zni-
čení toho kolíku by musel zničit celou 
pistoli, takže by byl opět na začátku, 
unavený a chudší o peníze investova-
né do celé akce,“ říká vedoucí výroby 
holické zbrojovky Ladislav Kožina. 
Hlaveň je samozřejmě pevně spojena 
s tělem zbraně. 

Zbraň má mnohé mechanismy shod-
né s pistolí CZ 75, což je v případě 
flobertky zcela unikátní. Závěr je dy-
namický, ale je pochopitelné, že náboj 
6 mm Flobert court s ním při výstřelu 
nepohne a přebíjet se musí ručně. 
Protože tvůrci pistole chtěli, aby zbraň 
spadala do „volné“ kategorie D, museli 
zredukovat energii střely na ústí tak, 
aby se dostala těsně pod 7,5 J. To se 
podařilo díky otvoru v hlavni, který je 
kolmý na osu vývrtu a odvádí přeby-
tečné spalné plyny mezi hlaveň a rám. 
Pistoli, která nese typové označení Flo-
bert 75 7,5 J, si tak může koupit každý, 
kdo dovrší věk 18 let.

Vzhled pistole se ovšem od klasické 
CZ 75 přece jen poněkud liší. 
Zbraň má výrazně zvětšené 
výhozní okénko. Je to dáno 

skutečností, že je jednoranová 
a okénkem se vkládají náboje 

do komory. Dále má závěr vodicí 
drážky po celé délce a zdrsněné 

úchopové plochy na závěru jsou 
vpředu i vzadu, což je mimochodem 

celkem praktické.

Flobertka 
CZ 75
 eV

Zbraň samozřejmě není samonabíje-
cí, to je v této ráži těžko představitelné, 
ale pouze jednoranová. Prostor pro 
zásobník byl využit k jiným účelům. 
V horní části je vložen segment, který 
brání zasunutí originálního zásobníku 
a pomáhá při nabíjení, protože slouží 
jako nábojiště. Spodní část zásobníko-
vé šachty je použitelná jako schránka 
pro flobertkové náboje. Vtipné řešení, 
které zvenčí nerozeznáte od zásobníku.

Zajistit, aby se součástky zbraně ne-
daly zneužít k výrobě nějaké nelegální 

ostré čezety, bylo vedle pokud 
možno laciné výroby alfou 

a omegou celé konstrukce 
nové zbraně. Podstatou 

řešení je, že zbraň 

chybělo, je pětasedmdesátka 
na náboje Flobert. Mnozí 
si jistě poklepou na čelo, 
protože tohle už skutečně 
zavání vyprávěnkami 
u piva, ale jak už jsme se 
ostatně zmínili dřív, také 
pětasedmdesátka  
– flobertka už je na světě.

�� Zásobník působí 
nepatřičně, protože 
je ustřižený a slouží jen 
jako schránka na náboje. 
Neupravený zásobník z CZ 75 
nelze do pistole zasunout.

�� Holická 
zbraň (naho-
ře) ve srovnání 
s pistolí CZ 75 B

S 
limitovanou stokusovou sérií 
flobertkových pistolí – klonů 
slavné CZ 75 – přišla koncem 
roku 2012 Zbrojovka Holice. 
„Chtěli jsme přijít s něčím, 

co atraktivním způsobem připo-
mene 15. výročí naší firmy,“ řekl 
nám k tomu, proč pistole vznikla, 
Pavel Kupec. „Před patnácti lety jsem 
totiž začal podnikat v našem oboru. 
Volba padla na pistoli, kterou vyrábí 
náš největší domácí konkurent. Zajis-
tit výrobu součástek na CZ 75 není až 
takový problém.“

Jak jsme se dozvěděli a osahali si, 
pistole má závěr z hliníkové slitiny. 
Zbytek zbraně, samozřejmě s výjim-
kou černých plastových střenek, je vy-
roben z oceli. Platí to i o kované hlavni. 
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