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ladûní zbraní

P fi e m y s l L I · K A

Zendlovi
v roce 2012
Pu‰kafiství Antonín Zendl se sídlem v Daskabátu u Olomouce je jedna z na‰ich nejstar‰ích
soukrom˘ch firem v oboru – loni vstoupila do tfietího desetiletí sv˘ch aktivit. Po ukonãení
studia v roce 2002 se do tûchto aktivit naplno zapojil i syn Tomá‰. Nav‰tívili jsme rodinnou
firmu a otce i syna jsme se zeptali, jak si podnik vede a ãím se hlavnû zab˘vá.
ntonín Zendl: Hlavní ãinnost pro
nás v souãasné dobû pfiedstavují
opravy a úpravy velkoráÏov˘ch pistolí a revolverÛ. K tomu v‰ak vyrábíme
celé speciály zaloÏené na systému CZ 75,
a to pro sportovní disciplíny jako je
stfielba podle pravidel jednotliv˘ch divizí IPSC, Svazu vojákÛ v záloze, policejní
PPC a jiné. Zbranû samozfiejmû vyrábíme
podle parametrÛ dan˘ch pravidly pfiíslu‰né sportovní disciplíny, ale také podle poÏadavkÛ a vkusu zákazníka.
Polotovary rámÛ fiady CZ 75, které pouÏíváme, se vyrábûjí podle na‰í dokumentace a z námi pfiedepsan˘ch materiálÛ. Rámy, stejnû jako závûry, jsou
zpravidla z chrom-vanadové oceli. PouÏíváme dva v˘chozí typy rámÛ. Takzvan˘
velk˘ rám konstrukãnû navazuje na
CZ 75 Tactical Sport a mal˘ rám pak na
CZ 75 SP-01. Oba se ale díky konstrukãním
úpravám v fiadû parametrÛ odli‰ují od sériov˘ch modelÛ z Uherského Brodu.

A

Tomá‰ Zendl: Na‰í dal‰í ãinností
jsou úpravy velkoráÏov˘ch sportovních
samonabíjecích i opakovacích pu‰ek,
pfiedev‰ím pro akãní disciplíny, a také pro
disciplínu odstfielovaãská pu‰ka. Zab˘váme se i maloráÏkov˘mi sportovními
zbranûmi. Loveck˘mi zbranûmi se zab˘váme pouze okrajovû.
A. Z.: Abych nezapomnûl, musím je‰tû dodat, Ïe jako doplÀkov˘ program
máme prodej nov˘ch zbraní dal‰ích v˘robcÛ, pfiedev‰ím âeské zbrojovky, ale i jin˘ch. To v‰ak zpravidla dûláme pouze na
závaznou objednávku a po sloÏení zálohy.
Objednanou zbraÀ mÛÏeme samozfiejmû rovnou upravit podle individuálních
poÏadavkÛ zákazníka. Kromû toho ãas od
ãasu prodáváme i pouÏité zbranû, u kter˘ch dokáÏeme zaruãit perfektní technick˘ stav. Nakonec také provádíme niãení
a znehodnocování zbraní podle zákona
o zbraních. Pokud náhodou máme volnou
kapacitu, mÛÏeme nabídnout frézafiské ãi

soustruÏnické práce, ostfiení frézovacích
nástrojÛ, v˘struÏníkÛ, v˘hrubníkÛ.

> Vyrábíte si sami ladiãské díly?
A. Z.: Kromû jiného vyrábíme velmi
pfiesné pistolové hlavnû. Kvalitní polotovary vyrábíme ve spolupráci s firmou ISB
z chrom-molybdenové nebo chrom-molybden-niklové oceli. V zásadû mÛÏeme vyrobit hlaveÀ k jakékoliv pistoli, ale pfievaÏují zakázky na precizní hlavnû pro CZ 75
a její klony. Konkrétnû jde o ve‰keré pistole
CZ 75, CZ 85, CZ 75 SP-01, CZ 75 Compact,
CZ 75 Tactical Sports atd. V˘vrt je vyroben
s délkou stoupání dráÏkování 450 mm.
Z pistole s touto hlavní je moÏné stfiílet
olovûné stfiely s podstatnû men‰ím rizikem
strhnutí v dráÏkách. Také dochází k podstatnû men‰ímu otûru olova v dráÏkách
oproti standardní hlavni se stoupáním
250 mm. Samozfiejmû se z ní mÛÏe stfiílet
i stfielivo s plá‰Èovan˘mi stfielami, taktéÏ
s v˘born˘m rozptylem. Hlavnû pro

Antonín Zendl a jeho syn Tomá‰ pracují ve firmû vlastníma rukama, ale tvÛrãí konstruktérsk˘ talent se u nich nezapfie
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