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řekl, zda jenom dočasně kvůli covidu, 
nebo natrvalo… 

Přehledy ATF o  produkci ZEV z  let 
po roce 2019 ještě nejsou k  dispozici, 
ale z  rozrůstajícího se sortimentu lze 
soudit, že zbraně s  touto značkou si 
na americkém i světovém trhu vedou 
dost dobře. Nasvědčuje tomu také 
velká převaha pozitivních uživatelských 
ohlasů. Samotná firma ZEV tvrdí, že 
její pistole je Glock, ale zdokonalený, 
a zákazníci to vesměs potvrzují. Leckdo 
se dokonce domnívá, že ZEV 0.Z-9 je 
nejlepší pistole rovnou z krabice (tedy 
bez potřeby dalších úprav a ladění) pro 
závody v  praktické střelbě pořádané 
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Sportovní speciál postavený na zakázku z ladičských 
dílů ZEV Technologies (s výjimkou kolimátoru 
Trijicon SRS a jeho montáže)

Agilní společnost ZEV Technologies Inc. se sídlem v Centralii ve státě Washington 
a druhým závodem v kalifornském Oxnardu o sobě dává hlasitě vědět variacemi 
na pistole Glock a v poslední době také SIG Sauer. Na trhu patří k těm nejzajíma-
vějším. Snad nepravidelně, ale přece jenom se některé modely pistolí ZEV občas 
dostanou i u našich prodejců.

ZEV: nové pistole 
a karabina v krabici

Přemysl LIŠKA

Firma ZEV Technologies vznikla 
v roce 2005 a zaměřila se na vyso-
ce kvalitní ladičské díly s úzkými 

tolerancemi pro většinu typů  pistolí 
Glock, optimalizující jejich výkon pro 
sportovní a  zčásti i  služební použi-
tí, resp. pro elitní vojenské a  policejní 
střelce. Týká se to především ovlada-
telnosti, spolehlivosti a  v  neposlední 
řadě přesnosti střelby. Na začátku byly 
spoušťové mechanismy, následovaly 
výroba a montáž hlavní, některých typů 
mířidel, pružin, kompletních závěrů 
a  všech jejich dílů a  konečně úpravy 
originálních glockovských rámů, rovněž 
včetně veškerého vybavení. 

V  této fázi kolem roku 2012 prý fir-
ma začala i  s  prodejem kompletních 
sportovních pistolí pod značkou ZEV, 
přičemž ale nezastírala, že se jedná 
o zbraně na rámech od Glocka. V přehle-
dech pro úřad ATF tudíž žádné vyrobené 
pistole neuváděla, protože za zbraně 
se v USA považují právě rámy. V  roce 
2019 byl uveden první glockoid ZEV se 
všemi hlavními díly – tedy včetně rámu 
– z vlastní výroby. Fakticky laděná zbraň 
dostala typové označení OZ9 (nyní psá-
no 0.Z-9) a už v prvním roce jich firma 
vyrobila téměř 2500. Všechny zřejmě 
pocházejí z hlavního závodu v Centralii.

V Oxnardu jde podle velikosti objektu 
spíš jenom o ladičskou dílnu a distribuční 
středisko pro Kalifornii. Na tamní služby 
si zákazníci dost stěžovali. Teď tam už 
nějakou dobu mají zavřeno a nikdo ne-

americkou USPSA a  také pro tamní 
Steel Challenge.

Když pomineme ladičskou kvalitu 
jednotlivých dílů, základní odlišnost 
pistolí ZEV od glocků spočívá v  kon-
strukci těla či rámu. Stejně jako u pistolí 
některých výrobců sportovních zbraní 
je rám dvojdílný. Skládá se z polyme-
rové rukojeti v  několika velikostech, 
vybavené záchytem zásobníku, který 
se dá namontovat zleva či zprava, a vy-
jímatelného vnitřního rámu (receiveru) 
patentované konstrukce. Ten je ocelo-
vý, očíslovaný a  obsahuje díly spouš-
ťového mechanismu, vyhazovač 
a záchyt závěru. V přední části má 


